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 93/79 יארוקל |
 הנועה יט'הכ :

 כ יפרו

 !סקדמוק לש רחבנה רצומה והז :ועבק םיטפושה

 8.3.2000 ס"ועת רדאב 'א דו

 ב =. .עדימה תחטבאו םיבשחמה תקוזחת תויעב לכל ןורתפה

 ,הסירק ירחא קסידה לש יטמוטוא רוזחש
 בר רפסמב ליבקמב לופיט,םיסוריו ינפמ הנגה
 תחטבא תובל ןורתפ ,הלעפה תוכרעמ לש
 .בשחמל תוצירפו עדימ
 .תשר תסרגב םייק ,דבלב הרמוח לע ססובמ

 מ"עב םיבשחמ בגור
 הננער 42 תיחוחה ' חר
 09-7741495 .לט
 09-7741494 :סקפ

 רצ צו ןעטצ (0חו

 עבוק ןכ ןטוקה
 .לארשיב הקיתוהו הלודגה קספ -לאה תינרצי ,קינורטאמג תיבמ טקפמוק קספ-לא

 02 5888243 03 6499940 :תונמזהל

 / וראה <
 ו תג031ז0ה|6.6000 גה ו 26 הס אוגו0ה .ה61.ו]



 הפיקמ תואקנב
 :טנרטניאב
 ךרע תוריינ לש הריכמו הינק

 "ח"ש 40,000 דע ידיימ יארשא

 למג תופוקבו תונודקפכ הדקפה

 תולמעכו תויכירב תוכטה

 כחרנ ילכלכו יסנניפ עדימ

 טנרטניאב הינק ירתאב םירצומ תשיכרב תוכטה

 תולועפ יעצבמל

 !םניח תורישל תופרטצהה
 םיפדעומ תוחוקלל *

 , קץ \ץ צץ צץ +4 צץ י

8 

 * תרושקת תליכח
 ה ישדוחל 68.44-כ

 החנה 50%-ו םניח ףסונ ןופלט וק 4
 הנש יצח ךשמל שומישה ימדב

 תועשה ןיב ,םוי לכ ,םויה תועשכ תישפוח השילג 4
 תועש 4 ,ףסונכ .18:00 דעו רקוב תונפל 0
 .תורחא תועשב ,שדוחכ םניח השילג

 סיירכ ןו'גכ טנרטניא תכרדה סרוק םניח 4
 םולוטת אלל םימי 7 תועש 24 תינכט הכימת 4

 תופסונ תרושקת תוליכה םכתריחכל = =

 חולשמ ימדו ו ריזה 8 בה נורטניא :-) : : ./ 0 7

 | קנבה לא ך רד הש שו
 - אש

 טקה 0 הצור התא ומכ םילעפ התה
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 התיכ הלוע תשרח
 א15% טנרטניאה לטרופ ריוואל הלע עובשה
 טנרטניא"לו "טפוסורקימ" הנכותה קנעל ףתושמה
 ."בהז

 תשר לש תימוקמ הסרג היהי שדחה לטרופה
 ,םלועה יבחרב טפוסורקימ הליעפמש םילטרופה
 החולש לארשיב םיקהל טפוסורקימ לש התטלחה
 עיגה הילא המדב הרכה הווהמ ,ל"ניבה תשרה לש
 לאיצנטופל הכרעה םג יהוז .לארשיב טנרטניאה
 לש םייחה חרואל תשרה תרידח לש לודיגה
 .עצוממה ילארשיה

 הגרדמ יוניש םג וזה הרידחה תלמסמ ,תאז םע דחי
 םילארשיל עצומה םינכתה םלוע לש התיכ תיילעו
 ,שדחה לטרופה ךותב הדחיא טפוסורקימ ,תידנעב
 חינהל רתומו םילארשיה ןכותה יקפסמ לודג קלח
 רופישל ואיבי הדי-לע ובתכוהש ,םיטרדנטסה יכ
 .ילארשיה שלוגל עצומה םינכתה ןווגמב

 תררועמ "טפוסורקימ" לש התסינכ ,םידבדה עבטמ
 אלש ופידעהש ,םיקפסה ןמ קלח לצא תוששח
 םיקפסה ןיב םיטלובה .שדחה לטרופל ףרטצהל
 טנרטניאה רעשו "הלאוו" לטרופ םה הלאה
 ךותל סנכיהל עצוה הלא לכל ."זופת" ילארשיה
 ,תאז תושעל אלש ופידעה ןה ךא ,שדחה לטרופה
 לע הרימש לש םייגטרטסא םילוקישמ רקיעב
 ,יאמצע דמעמ

 אל הלאה םימרוגה לכש ,חינהל ןכ לע רתומ
 לטרופה ביצמש רגתאה לומ םידי קוביחב ובשי
 הפירחה תורחתב .םהלשמ םירגתא וביציו ,שדחה
 .םישלוגה :ונחנא רקיעב הנהנ חתפתת הארנכש

 ו ןזרה ריי

 סל ירימ תאמ \

 ןוינחל רקובב עיגמ התא :והשמ ינדיתע הארנ אבה טירסתה

 ירעשו תיטמוטוא ההוזמ התא הסינכב ,דבוע התא וב דרשמה

 ,הרואתה םיקלדנ דרשמל הסינכה םע .ךינפב םיחתפנ ןוינחה

 שגינו םק התא הדובע לש הלק העש רחאל .בשחמהו ןגומה

 תסנכנ הז עגרב .םיכמסמ המכ םלצל ידכ ,םוליצה רדחל

 יטמוטוא ןפואב תדבעומ החישה .ךרובע הפוחד ןופלט תחיש

 אצמנש ךילא בורקה ןופלטה רישכמל רשייה ,הייזכרמה .ךרד

 ,םוליצה רדחב

 ןפואב תורואה םיבכנ דרשמה ןמ ךתאצ רחאל תוקד רפסמ

 הדובעה םוי תמייס .בשחמהו הקיסומה ,ןגזמה םגו יטמוטוא

 םירדחב תורואה םיקלדנ ,ךסנכיה םע דיימ ,התיבה עיגמ התאו

 הנידמה לוע תרושקתהו טגרטניאה ,םיבשחמה ןיזגמ

 .תימע יבצ.:הלהנהה ר"וי
 .רואנג יבא :ישאר ךרוע

 .טברוג ןבואר :תוריכמ להנמ

 .רומ איהיל :הקפה תלהנמ

 ,ןאהכ הרהז ,ינולא ירוא ,רלימ ןדיע :םיבתכ

 ,רוא יבוק ,הכומס הנולא ,רוא ירבא

 ,םלס לאוי ,ןינייש רדוע ,קפוא בקעי

 םל ירימ ,ןורש ןוויס ,ןייטשנרב םעונ

 ץיבוקרב יטומ וידוטס :בוצוע

 /\84-ו ירפכ רינ :םימוליצ

 ןהכ תינגד :תוריכזמ

 ימ"עב עדימ יפסומ :ל"ומ

 61181 דוקימ ,א"ת 18151 .ד.ת :תכרעמ

 ,0376294505 :סקפ ,03-6208786 :לט

 -תו ו: תרה 11 61 חסה 1-21

 תונורתא תונירו ל רוצמ

 ךירא וז םיאת' םכחה דרשה

 רוא ירבא תאמ

 ץבוק בותכל ןחלושה דיל םיבשייתמ םתאש םכל וראתת
 ?םישוע המ .דרוו תנכות תא םתשכר אל לבא בשחמב דרוו
 קפס לכ לש רתאל וא ,1.102111 ק6- לש רתאל םישלוג
 םישפחמ ,רחא תונכות
 ,דרוו לש ןוקייאה תא
 םיימעפ םיקילקמ
 .בותכל םיליחתמו
 םירמוש ?םתמייס
 ,םכלש הדובעה ןחלושב
 טנרטניאב םיחלוש וא
 .האבה הנכותל םירבועו
 ללכב ?ינוימד עמשנ
 תוכזב תאז לכ אל
 ספה תבחר תרושקתה
 ,ונלצא רבכ תאצמנש
 לש קחרמב ,רדגל דבעמ
 .דבלב םירופס םישדוח
 ספה תבחר תרושקתה
 םינכת ריבעהל תלגוסמ
 אלו ,רצק ןמזב םידבכ
 תדרוהב רבודמשכ קר
 תונכות וא םיצבק
 איה .טנרטניאהמ
 ןיזאהל ונל תרשפאמ
 תופצל ,הקיסומל
 קוחרמ דומלל ,םיטרסב
 תיברמ ,םויכ .םיפסונ םיתוריש רופס ןיא תרשפאמ ןכו
 טייבוליק 56,000 לע םתוריהמב םילוע םניא םימדומה
 תכשמנ טנרטניאב ררולפסקא לש הנכותה תדרוה ךכיפלו
 .העשמ הלעמל
 לשמל ,םיקסעהמ קלחב תמייקה בחרה ספה תייגולונכט
 עיגמש ספ בחורב שולגל תרשפאמ ,+?3116-ז618 -ה

 -ה תכפהמ ןכלו ,תדחוימ םיווק תסירפ תבייחמו הגמ 2 דע

 8 דע לש ספ בחודב השילג תרשפאמה ,קזב לש 1.

 4051.-ה תכפהמ תארקל

 .בהוא התאש ץורעב תקלדנ היזיוולטהו סנכנ התא םהילא

 לעופ ףאו םייק רבכ ןאכ דע ראותמה לכ ?ינוימד עמשנ

 תלוכיה .ידימ תבכרומו הרקי הניאש היגולונכטב ,לארשיב

 לע םמצע ןווכלו םיילמשחה םירישכמה לכ תא ליעפהל

 ידי לע תרשפאתמ ,םדאה ינב לש תוישיאה תופדעהה יפ

 ?תכרעמה תדבוע דציכ .םודא ארפניא תייגולונכטב שומיש

 רקי דויצל םידמצומ וא ,םישנא ידי לע םיאשינה םיגת

 םיאלג רבעל םודא ארפניא ןרק עובק ןפואב םירדשמ ךרע

 תשרל םירשוקמ םיאלג םתוא .ןיינבה יבחרב םיסורפה

 ישמתשמ םילוכי ,תיאנולח הנכות תועצמאב .םיבשחמ

 "הרוצב גתה אשונ לש טרופמה םוקימב ןנובתהל הצקה

 .הפמ תרוצב וא תיאלבט
 החתיפש "זפלא" תרבח ל"כנמ ,יקסמודר לארשי ירבדל

 אשונל םיידוחיי םינייפאמ רידגהל ןתינ" :תכרעמה תא

 לעב לש השיג תולבגה רידגהל ןתינ ,אמגודל ךכ ."גתה

 יכ ,הרדגה תועצמאב דרשמה לש םינושה םיקלחל גתה

 וניאש ,גת לעב רשאכ יכ רידגהל ןתינ תותלד ןיאשכ

 דמעב הערתה תלבקתמ ,רוסא םוקמל סנכנ ,השרומ

 תייזכרמל תכרעמה רושיק :ףסונ ןיינעמ שומיש .הרקבה

 ןפואב ובתוני ןופלטה תוחיש יכ הרדגהו דרשמב םינופלטה

 לבקמ לש יויפה ומוקימל רתויב בורקה ןופלטל יטמוטוא

 "זפלא"ב ."םתיג" תרבחב תנקתומ וזכ תכרעמ .החישה

 םדא ייח תלצה םירשפאמה םימושיי םג תכרעמל וחתיפ

 קיודמה ומוקימ תא תוריהמב רתאל םדיקפת .םילוח יתבב

 זכרמב תנקתומ רבכ וזכש תכרעמ .אפורה וא הלוחה לש

 .אביש ח"היב לש ירטאיכיספה

 םיבאטרטס דייצל חואב-ד'הקולו 1

 היני'גריו רחסה תגספ לארשיב םייקתת ,2000 ינויב

 ,לארשי
 תייגולונכט ימוחתמ היני'גריומ םיבר םיפוגו תורבח

 יפוגו םיינורטקלא םיביכר ינרצי ,םוקלטו עדימה

 םתופתתשה וחיטבה רבכ ,יקסע חותיפו תועקשה

 ,(01(4)  ןיילנוא הקירמא יגיצנ םהיניב .הגספה תדיעווב

 .ןיטרמ .דיהקול
 תו1ק://81530] טקחטז .סזש

 5 בחור לש ןיינע לכה
 ם51 -ה חורש חא ליעבת קזבועכ הרקי המ

 .שממ לש הכפהמ הווהמ ,הגמ
 תירקיעה הכפהמה ןכלו םדומ לכ םדוק אוה 41281. -ה
 ,ןופלט וק לכב השדחה היגולונכטב שמתשהל תלוכיה איה
 השילג רשפאמ /\1251, -ה .תפסונ תיתשתל קקדוהל ילבמ
 ךשמת ימוקמ תרשמ ררולפסקאה תדרוה ןכלו הריהמ
 ,םיילמיטפוא םיאנתב ,דבלב תוקד 3 ותרזעב
 ךסמב דחוימה ןוקייאה לע הקלקה תועצמאב השענ רוביחה

 חהושל ןתינ ,בשחמה 5 ;

 תינמז וב שולגלו ןופלטב
 וקה ותוא תועצמאב
 הצקומה ספה בחורו
 ,ידעלב אוה שמתשמל
 םיבאשמ ףותיש ןיא ןכלו
 יפכ ,םישמתשמ 'סמ ןיב
 קזבב .םילבכב הרקיש
 בויחש םיחיטבמ
 יפל עצבתי אל םישלוגה
 אלא הנומ תומיעפ
 המ ,עובק ישדוח בויחב
 אלל השילג רשפאיש
 .הלבגה
 -ה לש ספה בחור

 תא הנשי 2
 רשפאי אוה | .ונייח
 לש האלמ תישיא המאתה

 ללכב תרושקתה
 תירודיבה תרושקתהו

 וא האמ םוקמב .טרפב 60(: % 6% 6 6

 ,היזיוולט יצודע םייתאמ

 בשחמה םע בלתשת היזיוולטה .םיצורע רופס ןיא ונל ויהי
 השילגה תוריהמ .יביטקארטניא רישכמל ךופהתו (ךפהל וא)

 ,היזיוולטל תורישה קפסמ ואידיו יטרס דירוהל ונל רשפאת
 ,םיצפח ונא הבו היזיוולט תינכת לכב תופצלו ,הנמזה יפל

 .רבעב הרדוש רבכ וז םא םג

 תיקסיעה הנכותה

 ריטח תעצה ץצ |
 ספ תינובשה +
 הלגקזצ
 חיל ןוגרע נא
 תוחוקל - תוריכמ חוד
 יאלמ בצת חור
 סיר ןוכדפע לז

 .שותות|.60 ה :רותא
 ק רו קיפ
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 ליחה ןבה ,םידכנה לש תונומתב תואגתהל וצרת םא
 בוחסל רתוי וכרטצת אל ,הנותחהמ תונומתה וא
 ,תונומתה םובלא י"ע .רתנספ לש לדוגב םובלא
 ןיזהל לכות ,ולדוג לע דיעמ ומשש , יונס \/ג!!6ו
 סאו .ןיינעתמש ימ לכל ןגיצהלו תוילטיגיד תונומת
 ,..ולש היעבה וז ...ןיינעתמ אל אוה
 \צוצו.([10-טה 0000(00ע1

 רבכעה ,131ט6 [3ע68 -ה תא החתיפ "ןדמלא" תרמח
 יוהיזה .וב עגונש ימ לש וחור בצמ תא ההזמ רשא
 .דועו המישנ ,תומיעפ ,דיה תרוטרפמט י"ע השענ
 םירישכמב םג תישומיש תויהל הלוכי וזה היגולונכטה
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 הטלחה תלבקב עייסל תנמ לע ,בכרב :םירחא
 ףסונ דממ תתל ידכ ןופלטב ,םייטירק םיבצמב
 תבוגת תא תוהזל ידכב הריכמו קווישבו ,תרושקתל
 .רתוי הבוט הרוצב חוקלה

 \שעוש.8]תר806ח 10.60

 תונולחב לרגטניא

 תונולחה תכרעמל דחוימב הבתכנ תונולחב לרגטניא

 .יקסע לוהינל םיינשדח תונויער הב ובלושו

 ןתונה ידוחייו קזח ילוהינ ילכ הניה תונולחב לרגטגיא

 יביטרגטניאו אלמ ילוהינ בקעמ וידבועלו קסעה תו/ילעבל

 הנתשמה יקסעה םלועב

 61.15אד/368/88 תלעופ תונולחב לרגטניא

 םילודגכ םינטק םיקסעל הקינעמו

 .רתויב הבר תוריהמו המצוע

 םינותנה סיסבב תשמתשמ תוגולחב לרגטניא

 לקרוא לש 501. -ה תטישב םדקתמה

 יבר תואנובשחו לוהינ ינייפאמ תונולחב לרגטניא- ל

 ,המצוע

 ו שפט ]   עטשתטמוה] | גימקשמ ]| - עיבטפמ ]
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 יטיטע תויהל לוכ' טורטזיא םג
 אוצמל רשפא .הביס ךכל שיו לארשיב םייראלופופה םירתאה ינשמ דחא אוה "זופת"
 ערימ וב אורקל רשפא ,ולש םוצעה םירתאה סקדניא תרועב םיניינעמ םירתא וב
 תוצובקב םירבח םע ןודלו טפטפל רשפא ,ןמז ראשנ םאו (טעמכ) אשונ לכב קתרמ
 ,טא'צב הבהא אוצמל םג ילואו ןויד

 קפוא בקעי

 ,טנרטניאב השילגב רבודמשכש םיעדוי רבכ םישלוגה
 םירתאה יליעפמ תיברמש אלא .ןכותה אוה קחשמה םש
 םיננולתמ םיבר םישלוג .וז הדבוע ומינפה אל ןיידע
 םילטרופהש .טנרטניאב םכרד תא םיאצומ םניאש ןיידע
 זכורמ ןפואב רדוסמ וניא ןיינעמה עדימהו םיממעשמ
 ןורתפהש רשבל םויכ רשפא הלא לכל .דחא רתאב
 תבותכ (תקלקה) תשקה לש קחרמב אצמנ
 ,וא אש .(8ןכט2.00 .1] :תחא
 ידכ ,םיכרועו םיבתכ 100 -מ רתוי קיסעמ זופת רעש
 ,החונ הרוצב שגומ עדימה לכו הרוחסה תא קפסל
 .םניחב ןבומכו שמתשמל תיתודידי
 .זופתה יחלפמ דחאב ומצעמ תצק אצמי ונתאמ דחא לכ
 םירתא 10,000 -מ רתוי ליכמ רתאה לש םירתאה ךירדמ

 קרוי-גינל סוטל

 ,םיצורע רפסמ םג וב אוצמל ןתינ .םיגרודמו םירקסנה
 ,הלכלכ ,הנפוא .ואולמו םלוע דחא לכ םיללוכה
 ליכמ םיצודעהמ דחא לכ .תוברתו ,טרופס ,הילאוטקא
 תובתכ ,תוינכדע תושדח :בושחה עדימה לכ תא
 תורשפאו םייטנוולר םיאשונב םימורופ ,תוקימעמ
 .אשונב םיניינעתמה ןיב טא'צל

 םיזוצחו םיקסע
 חלוממ םיקסע שיאל ליחתמ םזימ ךופהל םלוח וניא ימ
 עייסל לוכיש ולאמ אוה זופת לש םיקסעה ץורע .רישעו
 זופת לש םיקסעה רתאב השילג .םולחה תמשגהב
 תוימוי תוריקס ללוכש רישע עדימ ונינפב תפשוח
 תוריקס ,ח"טמהו ןוהה קוש יקוושב שחרתמה לע
 ,תוקימעמ תובתכו טירטס-לווב שחרתמה לע תויעובש

 .ומוחתב בוטל ץורעה תא תוכפוהה
 תרשע ןוגכ ישומיש עדימ אצמנ יקסעה עדימה רגאמב
 תינכות תביתכל ךירדמ ,הדובעה שפחמל תורבידה
 לוהינל תוצע ףאו פא-טרטסה םזיל ךירדמ ,תיקסע
 ידי לע תלהונמ תוירוגטקהמ תחא לכ .יתחפשמה קסעה
 טסילנא ,לשמל יראווס ןואיל .ץראב םיחמומה יבוט
 רנבא ;ןוהה קוש לע תוימוי תוריקס ןתונ ,ריכב ינכט
 תועקשה אשונב םירמאמ בתוכ ,בטימ תרבחמ ,קפטס
 ורבח םוחתב ץעיימ ,לובוט המלש תויסנניפ תויזחתו
 םלוכ ,לוהינה םוחתב ירפ לאכימ 'פורפו פא-טרטסה
 תילמלכה תונותיעב םיילכלכה םירודמהמ םירכומ תומש
 .הריכבה

 אישה תועשב .םיטא'צל םינמזומ םתא ?הצע םישפחמ

 םיטבלתמה ןיינע יניבמ תורשע החישב םיפתתשמ
 ,תומזי ,תואקנב ,הסרובב םירושקה םינוש םיאשונב
 תופלחומ ,לשמל ןוהה קוש םורופב .דועו קוויש
 םיפתתשמו ,תונוש תוינמ יבגל םויב תועד תורשע
 םוי לכ .דאמ רזע םהל ןתינש עדימה יכ ,םידיעמ םיבר

 םיעובקה םיפתתשמה ,החישה רדחב ,םישגפנ 22:00 -ב
 .ףלחש םויב םינדו ןוהה קוש לע ןוידה תצובקב

 רבדל 'מ םע שי
 תשרבש ירה ,תינורטקלא הידמב רבודמש תורמל

 הביסה וזו םישדח םישנא ריכהל ןתינ ,טנרטניאה

 דחוימ רדח :םינוש םיאשונב החיש ירדח 13 זופתלש

 תואיצמ ישפחמל
 רשפא םא תיבהמ תאצלו שבלתהל המל
 תונהילו זופתב "תוינק" רותפכ לע קילקהל
 ינורטקלאה ןוינקה .רתויב םילוזה םיריחמהמ
 לשמ הנוש תוריכמ תשיגב האגתמ זופת לש
 וכרד םירכמנה םירצומה לכ .םירחא םירתא
 תוינקה .ןוינקה לש תידעלבה ותוירחאב םה
 עדימה תחטבא לוקוטורפ תועצמאב תועצבתמ
 םג םישמתשמ ובש ,(551.) רתויב םדקתמה
 רתויב חוטבהו טושפה ןפואב ךכו םיקנבה
 .הריכמה תלהנתמ
 -מ רתוי .קושב רתויב םילוזהמ ?םיריחמהו

 םיריחמב הריכמל םיגצומ םירצומ 0
 היזיוולט אוצמל ןתינ ,אמגודל ךכ .םייתורחת
 ינוס קחשמ ,דבלב ח"ש 2600 -ב 'צניא 8

 ןשיטסיילפ
 לוז יכה ריחמב
 659 - [ראב
 דועו .דבלב ח"ש
 םירצומ תואמ
 םילוזה םיריחמב
 .קושב
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 לע תוחישל רדח ,הלעמו 30 יאליגל רדח ,םיטנדוטסל
 םיפתתשמהמ םיבר .דועו תויורכיהל רדח ,הלכלכ
 החיש רדחל םישרופו םיניינעמ םירנטרפ םהל םיאצומ
 קלחו חותפ לכה ,םשמ .החישה תא ךישמהל יטרפ
 .םינפ לא םינפ רתוי רחואמ ושגפי םג יאדווב
 אצמי - והשלכ םוחתב רתוי קימעהל הצורש ימ
 דחא לכב .םלשומ ןורתפ (ןוידה תוצובק) םימורופב
 אורקל ,תועדוה ריאשהל רשפא םימורופה (!) םיעבשמ
 ילהנממ תולאש לע תובושת לבקלו םירחא לש ולאכ
 םימורופה לש םקלח .םיפתתשמה ראשמ וא ,םימורופה
 םורופה ,ןוהה קושל םורופה ומכ ,יעוצקמ דאמ
 םירחא םימורופ .דועו טנרטניאו םיבשחמ ,היגולוכיספל
 ,תויטסירומוה ןקלח םהב תועדוההו לילק יפוא ילעב םה
 םורופה ,תויורכיה ,הליל ייח :אמגודל .תוישיא וא
 .םיטנדוטסה םורופו יסקסה

 םינורטקלא ם'זובת
 בשחמה יקחשמ ץורעב אצמנ יתימאה טנרטניאה ןוזח
 תריתפב הזל הז םירזוע םיקחשמה םורופ ידבח .זופת לש
 רופסל וקיספה דבכ הדותה יבתכמ תאו םינוש םיקחשמ
 יקחשמ לש המגדה תואסרג ,תוריקס ליכמ דעשה .םש
 אמגודל) םיקחשמל םיפיט ,רתויב םישדחה בשהמה
 היישעתהמ תונוש תושדחו (שדחה סמיסה קחשמ
 .בשחמה יקחשמ לש תטהולה
 םש דירוהל ןתינ .תונכותה ץורע םילשמ הנומתה תא

 5 ו 2 /
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 ילארשיה טנרטניאה רש

 ןויטודב * סיוט קרכ" דורבחעכ רכקויב קירוטל |
 רידגמט קזושמת למ רמזהמ ,פתל רימ ;

 בשפה ?קיתשמ סלועב שדח רנא'\ | וטירסא

 ו םיפיטת |
 2 קצ טז איסמ

 +העבצא דולזקר דאכוי דרא תומד נסה |
 רורט ירזואב קבל ,גרק חור וורודחו |

 בשחמלה 7776

 א

 קתשמב ןוחצינת אא ך> +

 שש .זּה כו2.60 .ו עזה[ 00 .!|
 לכ .םינוש םיאשונל תוגווסמה תונכות תורשע םניח

 תאצמנ הל קקדזהל יושע יתיבה שמתשמהש הנכות

 ,הקיסומל תונכות ,סוריו-יטנא תונכות ,םינפדפד .םש

 ןהמ תחא לכ .'וכו םירתא תיינב ,םיצבקב לופיט

 .רבסהבו רצק רואיתב הוולמ

 םי'חנבוא םיזובח
 ץורע אוה ,"הבורדרג"

 תא .זופת לש הנפואה

 הוולמ ץורעב רוקיבה
 תישנ תומד ,'המלע'

 גיצתש ,תיסקסו תילאוטריו
 הלש תישיאה החתלמה תא

 םינוש םיאשונ לע חוודתו

 .הנפואה םלועל םירושקה-
 םיקסוע רעשב םירודמה

 ,םיטהול שובל יטירפב

 תויונחב תוחנהו םיעצבמב
 םלועבו ץראב תוליבומה

 םינמגודבו םג ןבומכו

 | .תופיו םיפי,תוינמגודבו
 דחא והזש קפס ןיא

 ,ןולחאה ןמזב תשרב וחמצש םיטתסא רתויה םירתאה

 < םג .וב םיעיפומה תוינמגודהו םינמגודה תוכזב תאזו
 םיכפוה רעשב םיבלושמה ,םימשבהו רופיאה ירצומ

 םילשמ הנפואה םורופ .לארשיב ומוחתבש ןווגמל ותוא

 שובלה ימוחתב שממ לש תוצע עיצמו הנומתה תא
 ,םיניינעתמל םגו תוניינעתמל ,הנפואהו

 םילבמ םיזובח
 וופת .תוברתהו רודיבה יצורע םידעוימ ,יאנפה תועשל
 לכ תעדל ולכותש ידכ המידק דחא דעצ םכתא חקול
 םתאציש ינפל דוע ,םייוליבה םלוע לע ךירצש המ

 םכתא ןכדעמ דייא יגח לש הלילה ייח רודמ .תיבהמ

 לודמב ,תואיציו םיקטוקסיד ,םיבאפב "ךלוה"ש המ יבגל
 ותוצלמה ,םישדחה םיטרסה תמישר תא ואצמת עונלוקה
 וםיטרסהמ םיעטק אוצמל ולכות ןאכ ,םיגורידו תורוקיב
 סיבוטה םיטרסה תרשע גורידו בשחמל הדרוהל םינתינה
 ,רתויב םיעורגהו
 ,תטרה לש תוירנילוקה תונינפה תחא ,לכואה רודמב
 ותודעסמ תרוקיב ,רודמה תכרוע ,'ץיבוטל תלייא השיגמ
 .ןתינ לכואה םורופב וליאו .םינוכתמו לושיבל םיפיט
 סינוש םינוכתמ יאשונב תולאש תלייא תא לואשל
 .םישלוגה ראשמו הנממ תובושת לבקלו

 רו
 9% ינארשיה רעונ

 ,..םינוגחל וריאשת הירואיתה ירפס תא .ןחביהל וליפאו
 יצמולש לש הנמוי תא אורקל יאדכ עגריהל ידכ
 .תוחטבומ תועתפה ,רתאל
 ירועישב הרזע לבקל רשפא הניטנמלקב
 ו טא'צה ומכ ,רתאה לש רתוי םיפיכה םיקלחל רובעל
 פילחמ ,םלועבש אשונ לכ לע םיסקסדמ ,הניטנמלקב
 ?הניטנמלקב ואצמת םכלש האבה הרבחה תא

 םיננערמה דחא אוה ,זופת לש ריעצה טנרטניאה רעש - "הניטנמלק"
 לו טרסל תכלל םיצור ?התוא אוצמל הפיא םיעדוי אלו הרבח
 ,םכליבשב םוקמה איה הניטנמלק ?רוחבל הזיא עדוי אל
 ייל-ןוא הגיהנ דומלל תורשפא ללוכ רתאה לש בינגמ קלח

 ריעצ הרוחב ,

 ימיכ) תועוצקמ השימחב תיבה
 ה'רנחה לכ םישגפנ (הלילב םגו) םוי לכ .םיריעצה םימורופה
 ילוא לעדוי ימ .םירשק םירצויו (ןופלט ירפסמ םגו) תועד ם

 םישפחמ .הנורחאל תשרל ופסונש רתוי םישגרמהו
 טושפו שדח קסיד תונקל םיתמ ?טילחהל םיחילצמ א

 לגרתל ,הירואתה ןחבמב םיאשונה תא דומלל רשפא .]

 םיאבה לכ םע יטרפה הנמוי תא תקלוחה ,14 תב ה

 זאו ,(הקיטמתמו תילגנא ,הקיזיפ ,היגולויב ,ה
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 תיאקירמאה תרפוסל הרק המו "תימלועה לבונ" ל"כנמ תא ונוה ךיא
 תא ףשוח אוהו תשרל סנכנ "םיבשחמ לכה" בתכ .קוק'ציה ןי'ג
 םיילאוטריוה םיאמרה לש תוירלופופה האנוהה תוטיש

 קפוא בקעי

 םיפסכה תדעו השיגה ,ןורחאה ראורבפ שדוח תליחתב
 הניכש םדא דגנכ הלודג העיבת יאקירמאה טאנסה לש
 החמומכ ומצע גיצה עבתנה ."1יס<עס 106" תשדב ומצע
 לע רוביצל ץילמה ובש ,טנרטניא רתא םיקהו ילכלכ
 ןתוא רכמ אוה ...הרקמבש ,תומיוסמ תוינמ תיינק
 םסרפ ,ךכ תובקעב .םילודג םיחוור וסיכל ףדגו ...ומצעב
 .תשרב תוימרת ינפמ הרהזא טאנסה
 המיקהו ךכב הקפתסה אל תיאקירמאה םיפסכה תדעו
 תשרב תוימרת םישפחמה ,שיא 240 לש המישמ חוכ
 ידכ .ילאוטריוה עשפה "ישירכ" תא דוכלל םיסנמו
 רסח ביצקת טאנסה ןמ הדעוה השקיב המישמב דומעל
 ,םישמתשמה ךוניחלו הפיכאל רלוד ןוילמ 150 :םידקת
 ,םירחא םיחמומו ןיד יכרוע תריכשל רלוד ןוילמ 15 דועו
 .וספתיש םיעשופה תעיבתל
 .[תו דוגיא ידי לע ב"הראב הנורחאל ךרענש רקס
 600 לש היילע לע עיבצמ (1חו6תהסו ה-86 \/ג10מ)
 .הנורחאה הנשה ךלהמב וחוודש תויואמרה רפסמב םיזוחא
 םימורמ םישנא רתויו תשרב םישמתשמ םישנא רתוי*

 ,םיאמרה .ןוכמה תלהנמ ,טנרג ןווס תרמוא "תשרב

 .ילאוטריוה םלועב םגו םוקמ לכב םיאצמנ ,רבתסמ

 ויה אלו תוריכמה
 ןה ןהיניב תוצופנה .תונווגמו תובר ,דבתסמ ,תויואמרה
 .תויבמופה תוריכמב תוימהת
 םע רשק ינולפ לכונ רצוי הליחת ?דבוע םצעב הז ךיא
 ,תשרב םיירלופופה תויבמופה תוריכמה ירתאמ דחא
 םירשפאמ וללה םירתאה .ז!סג6 וא ₪98 ןוגכ
 תויבמופ תוריכמל םירצומ ומצעב עיצהל שמתשמל
 לק אל ,קשחנ רצומ רחוב לכונה .הריכמה לע חקפלו
 םימזגומ םירואיתב גילפמו ירוטסיה ךרע לעב וא ,הגשהל

 יתבו ולשכנ תויבמופה תוריכמה ירתא תא עובתל
 םירכמנש םירצומל םיארחא םניא םה יכ ועבק טפשמה
 ןיעמ ,דבלב ךוותמ ףוג הווהמ רתאהש םושמ ,םהב
 ."קוש"
 וז הטיש םילצנמ (רתוי םימכחותמ) םימיוסמ םילכונ
 םלש רתא םיקמ לכונה .םילודג רתוי םיפקיהב םג
 גיצמו הנימא הרוצב ותוא בצעמ ,םירצומ תריכמל
 תואמב םילוז םיגצומה םירצומה .הריכמל םירצומ תואמ
 .תותפמ תונומתב םיוולמו םהלש קושה יריחממ םיזוחא
 רחאלו דאמ רצק וללה םירתאה לש ףדמה ייח ךרוא
 םלענ ,םירצומ וליא יא םירכמנ םהב ,תועובש השולשכ
 ותושרב ויה אל םלועמש ,םירצומה .תשרהמ רתאה
 .םישכורל ועיגי אל םלועל ,לכונה לש
 תוימרתב לפטמה ןוגראל הנולת שיגה ב"הראמ וי ליב
 תוריכמה ירתאמ דחא דגנכ (50ה108ז075.00חר)

 ילש יארשאה סיטרכ תא בייחש" :םילודגה תויבמופה
 יל וחלש םה ,הליחתב .רצומה תא קפיס אל םלועמו
 איבה אל"ש קפסה תא ומישאה וב ,ינורטקלא ראוד
 תא וקתינ םה ,תועובש רפסמ רחאל ."הרוחסה תא
 ףא לע הבושת יל וריזחה אלו הרבחה לש ןופלטה יווק
 ובש רצומה םויה דע .םהל יתחלשש םיבתכמהמ רחא
 רתאה לש חתופה דומעב הווארל גצומ ליב "הכז"
 ."םהלש

 יארועאה 'םיטרב ת'לרת
 ,תימרת לש הז גוס ,יארשא סיטרכ תימרת םג תמייק

 רסומ ול רשא רכומה תא ברעמ וניא ללכ םיתיעל

 .יארשאה סיטרכ רפסמ תא חוקלה

 ,עדימה ירגאמל םילכונה םירדוח יארשאה יסיטרכב

 שומיש םהב םישועו םיסיטרכה ירפסמ תא םיפלוש
 תיאקירמאה היזיוולטה תשר הפשח הנורחאל .ישיא

 טנרטניאב ורחס רשא םיבשחמ יצרופ לש תשר 6
 םג םה ,ףסונב .קתע ימוכסב יארשא יסיטרכ ירפסמב ,וחבשב
 החישה ירדחב םיסיטרכ ןיב רחסמל קוש ןיעמ ומיקה | ידמ וללה םירתאה תא םיפיצמה םישלוגה ינוילימ ןיבמ
 ואגתהו 18₪6-ה לש תא וקדבי ,ורצעי קלח ,םוי
 רתוי תבינגב ידי לע עצוהש רצומה
 לש םירפסמ ןויליממ חוטב קח ןמ ומשרתי ,לכונה
 .יארשא יסיטרכ : םימזגומה םירואיתה
 יעשופמ | דחא יליאיכ הזיו ץראב תולודגה יארשאה יסיטרכ תורבח יתש = = ךומנה יתלחתהה ריחמהו
 ט גר ט ןיא ה תועצמאב תשרב תוינקש וזירכה אל ןיידע (דראכארשיו = תא תונקל העצה ועיציו
 ,רתוי "םיחלצומ"ה = תודמוע ןה תאז םעו ןיטולחל תוחוטב ןה יארשא יסיטרכ = רַפַסַמ ךלהמב .רצומה
 ומצע הנכמה 581 עדימ תחטבאל שדחה ימלועה ןקתה תא םדקל | תורחת להנתת םימי
 ץרפ ,"סוסקמ" שדחה ןקתה .(פססטזט 6|15סזת0תוט "1ָפַח5א010ח' = םישמתשמה ןיב תחתומ
 לש הריכמה רתאל תואקסעל ,ותועצמאב תוחטבואמה ,תואקסע בישחהל רשפאי = ,ומצעב לכונה רשאכ)
 6 0 | תרב קה  (הקסעה רבוש לע םתוח חוקלה ןהב תואקסע) אלמ ךמסמב ףתתשמ ,ללכ ךרדב
 הילצהו \םוטסופס  רחסמה יכ .ל.א.כ הזיוב םיווקמ הזה ןקתה תועצמאב = וכ תיבמופה הריכמב
 רתוי  בונגל  רשפאתתאליכ ,רתוי ירלופופ ףאו חוטבל ךופהי ינורטקלאה = רצומה ריחמ תא ךושמל
 (הלעמ יפלכ ולש
 רפסמ וכזי הפוסבש
 .תיבמופה הריכמב םירשואמ םיפתתשמ
 לש וריחמ תא םלשל םיפתתשמה םירומא הז בלשב
 לע קפדתיש חילשל חור רצוקב ןיתמהלו רכומל רצומה
 םלועל עיגי אל חילשה .לחוימה רצומה ודיבו םתיב תלד
 שדח רצומ תריכמב קוסעו ותוהז תא הניש רבכ לכונהו
 םיפלא תורשע לבא ,הטושפ תימרתה ,םירחא תוחוקלל
 ,םויה דע התשרב ולפנ

 םיארחא םניא םה יכ םיריהזמ תויבמופה תוריכמה ירתא
 םירצומ ועיציש תוחוקל ידי לע עצבתתש תימרת םושל
 תונויסינ רפסמ .םהלש םירתאה תועצמאב ,םמצעב

 םירפסמ 300,000-מ .יפסכ ןוכיס ענמיו םידדצהמ דחא ףא ידי לע הקסעה תשחכה
 .יארשא יסיטרכ לש

 רתוי וילהנממ שקיבו רתאה תא טוחסל הסינ אוה
 תאו ןיינעה תא ומסרפי אלש ידכב רלוד 100,000-מ
 לחה סוסקמו ובריס רתאה ילהנמ .רוביצב םירפסמה
 הנורחאל קר .טנרטניא רתאב םירפסמה תא םסרפל
 רתאה תא דירוהל תשדב החטבאה יחמוממ דחא חילצה

 םרט עשופה .ףסונ קזנ עונמלו ריוואה ןמ סוסקמ לש
 ירפסמ תחטבא ןונגנמ יכ ,הז הרקמב רורב לבא ,טפתנ
 ,לשכ יארשאה יסיטרכ

 םגו ,תינורטקלא העישפ ינפמ ןגומ וניא דחא ףא
 ספתנ ,טדימש קירא ,תימלועה "לבונ" תרבח ל"כנמ

 4547? :םוליצ םיאמר רתוי םישמתשמ רתוי

 רבמצד תליחתב רסמ טדימש ."הטמל םיסנכמה" םע
 תועצמאב בנגנ ולש יארשאה סיטרכ רפסמ םג יכ
 רמא ,"הרק הז דציכ ןיטולחל חוטב אל ינא" .תשרה
 תועצמאב השענ עשפהש ןימאמ ינא לבא" ,טדימש
 םיאצמנש (600%169) תויגועה יצבק תא ארוקש ןונגנמ
 ,ישיא עדימ םיליכמו שמתשמה לש הדובעה ןחלוש לע
 ."םיבושח םירפסמו תואמסיס ומכ

 ?םנמאה הכזתו םשרח
 קזנל חוקלל םרוג אל תשרב תוימרת לש רחא גוס
 םירוסייל ול םרוגו דאמ דע וילע קיעמ םלוא ,יפסכ
 תוחוקלל תונוש תונתמ םיחיטבמ םיבר םירתא .םיבר
 דימ .רתאה לש םינותנה רגאמב המשרהל הרומתב
 תומוסרפב ףצומ חוקלה לש ראודה את המשרהה רחאל
 ויגוסל ליימ קנא'גבו תונוש תורבח לש רחש תורסח
 ללכ תנתינ הניא המשרהה ,דימת טעמכ .םינושה
 עיגת אל תחטבומה הנתמהש ,ןייצל רתוימ .לוטיבל
 ראודה את תא דבעשל םעט ןיאש הארנ ,עיגת םא םגו
 .םירדחמלו תוחתפמ יקיזחמל הרומתב ךלש ינורטקלאה
 םלשל ךירצ חוקלה ןהבש תולרגה ןה רחא גוסמ תוימרת
 ןנשי ;םיכוז ןהב ןיא םלועלו ןהב תופתתשהה לע
 םיריקחתה תוינכותב ומסרפתהש ולא ומכ ,ןכ) תודימריפ
 םיפסכ תוטחוס רשא (תוימרתכ ולגתהו היזיוולטב
 .יספא אוה ןהב חיוורהל יוכיסהו

 ..ועדח אלש
 ,תשרב שי תוללעתה ירקמ םג אלא ,תויואמר קר אל
 קוק'ציה 'בגה .ב"הראמ קוק'ציה ןיי'ג תרפוסל הרק ךכ
 ךכ לע הננולתה איה ובו ןויד תצובקל בתכמ הבתכ
 ,םימזגומ ףסכ ימוכס הנממ התבג תיתורפס תונכוסש
 תבית .הייח לש לודגה טויסה לחה ןכמ רחאל דימ
 םיבתכמ יפלאב הצצפוה הלש ינורטקלאה ראודה
 לוהוכלאה יתוש רוביצ תא הנגמה בתכמ ;םיימתס
 ,הריב יבבוח לש ןויד תצובק לא המשב חלשנ ב"הראב
 המש ;הילא רוביצ ותוא לש תוינפ יפלא ררגש המ

 = םיעיפומה תוצלמהלו עדימל ןימאתש ינפל <

 טמתשה טנרטניאב הנוק התא רשאכ 4?

 -= ומכ) דאמ תוקוחר תונידממ םקלח ,תויונחה
 < רפסמש תוהזל והילצה אל ,(דנליאתו ודוה
 לעבל טרפ ,ףיוזמ אוה וב שמתשהש יארשאה
 ריגסהו ותוא ההיזש ,הינרופילקמ תחא תונח
 .תימוקמה הרטשמל ותוא
 תומרע התליגו ותיבל הצרפ תימוקמה הרטשמה
 ירבדל .תיבה יבחר לכב ,םירידנ םירפס לש

 היה אל םירפסל ,םתוא אצמש הרטשמה חקפמ
 16 רבוד רבתסמכש ,ןמילוסו בר יפסכ ךרע
 ,ולכלכה אלו ימדקאה םכרעב ןיינעתה ,תופש
 אוהש התיה ותנמזהב ןמילוס השעש תועטה"
 היה ןכלו ולש תיבה תבותכל םירפסה תא ןימזה
 הרטשמה ."ספתי אוה ,רחא וא הז בלשבש ,רודב
 תא רתאל םיצמאמ ולא םימיב השוע תימוקמה
 ,םירפסה ונקנ םהמ תויונחה
 :םיחפב ולפי אל תוינורטקלא תויונתש ידכ
 שמתשהל םהל ץלמומ ,תוחוקל םהל םינמוטש
 ותסריגב 551. ומכ) םיעודי החטבא ילוקוטורפב
 ינפל םולשתה תלבק תא אדוולו (רתויב השדחה
 .רצומה תרבעה

 תנתונכ תשרב סקס ירתא רפסמל ורבעוה היטרפו
 ,םידירטמה תא הרתיא ןיי'ג .םינופלט ןימ יתוריש
 השיגהו ,הננולתה איה היילעש הרבחה ילעב ויהש
 ךסב תשרב בקעמו הביד ,תוללעתה ןיגב העיבת םדגנ
 .רלוד ןוילמ 0
 תטילקרפ ,רפסמ תועובש ינפל ,השקיב ,ב"הראב
 ,1 ,א\אואטדי תא םיקהל ,וניר טנ'ג 'בגה ,הנידמה
 ןגתו תשרב העישפה יגוס לכ תא ףוכאתש קוח תשר
 תשרב דבודמ .ןהינימל תוימרת ינפמ ןטקה ןכרצה לע
 הפיכא תויונכוס ליעפתו םויב תועש 24 דובעתש
 עשפה רחא בוקעל הרטמב תוילרדפו תוימוקמ
 ּ: .ילאוטריוה

 ?ןנוגתת ךיא
 חטוב התאש תורבח םע קר םיקסע השע <%

 .ןהב ןימאמו
 דנודמ םאה ןחבה .ךל תעצומש העצהה תא ןבה
 ימד תללוכ העצהה םאהו שמושמ רצומב
 -  .הלבוהו תולשמ

 שי דחא לכל .םתוא ןחב ,תשרב םירתאב
 טנרטניאב עיפומ עדימ רשאכו םיסרטניא
 .וירוחאמ דמוע ימ תעדל השק

 (551.4,:81) ,םימכחותמ החטבא ילקוטורפב
 ענמיה ,תשרב םיספט אלממ התא רשאכ
 ,ךרוצ ךכב ןיא םא .םירתוימ םיטרפ תריסממ
 תבותכה ,ךלש ןופלטה רפסמ תא רוסמת לא
 לוכי רוסמתש טרפ לכ .םירחא םיהומ םיטרפו
 ,ךתוא תומרל םיעשופל עייסל
 הקיפרג ילעב םירתא .בהז ץצונש המ לכ אל
 םינימא אקווד ואל םה לוק ילולעפו הפי
 אקווד םילודגה םירתאה בור .םיחוטבו
 ,ירילוס בוציעב םישמתשמ
 תועצמאב ךל ועצוהש םירצומ שוכרת לא
 ,ינורטקלא ראוד

 .תשרב תונוש תולרגה רובע םלשת לא <

 < יםינוש םירתאל תונוש תואמסיסב שמתשה
 = סל םורגל לולע תרזוח אמסיסב שומיש
 =  .ילמשב לעפיו ךלש אמסיסב שמתשי והשימש
 < = השוע התאש והשמ םא .הלועפ לכ ינפל בושח
 =  לולע הז .ותוא השעת לא ןכוסמ ךל הארנ
 : = = ,הקויב ךל תולעל
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 ינולא ירוא

 תכרעמ הניא 2000 תונולחש םיעדוי םלוכ רבכש ירחא
 לכ לש ינחלושה בשחמה לע תולעל הדעונש הלעפה
 אלא - תיחכונה התסרגב אל תוחפל ,יתיב שמתשמ
 םינוגראב אד תונולח תוכרעמ תא גרדשלו ףילחהל
 :ףסונ בושח רבד ריהבהל יאדכ ,םילודגו םיינוניב
 אל ,התסיפתב הנוש הלעפה תכדעמ איה 2000 תונולח
 תונולח .תשרהו תרשה תמדב ומכ ,חוקלה תמדב ךכ לכ

 יט

 םידבכ םימושיי ,ראשה ןיב ,הבג לע תאשל הדעונ 0
 שרדנש עדיה ןכלו ,ינורטקלא רחס לש םייטירקו
 ,אד תונולחל שרדנה עדיהמ קוחר" ,התוא ליעפהל
 הלעפהה תכרעמ קר אל ןכלו רוא תונש לש קחרמ
 יפכ ,"ןוגראב התוא עימטמש ימ םג אלא ,הבושח
 .הכרדה סיירב ןו'ג ל"כנמ ,לדנמ ויז תאז רידגמש
 הביצי רתוי הברה תכרעמ איה 2000 תונולח ,ןורקיעב"
 יניפ דמוא ,"תוליפנ תוחפ 15% הב ויהיו ,1א1 תונולחמ
 תונולח .לארשי פורג הטאמ םיטסילנאה תרבחמ ,ןהכ

 לע תאשל הדעונ 2000 תונולח |
 םידבכ םימושיי ,ראשה ןיב ,הבג
 ינורטקלא רחס לש םייטירקו

 ובש ,רחא רושימב םג הבושת קפסל הדעונ 0

 םוחתב ונייהד .450-ה םוחת :ליבוהל הצור טפוסורקימ

 תונולחה תא ףנמל :ץרפ לאונמע ,ל"כנמ

 תכלוהה הסיפתב דבודמ ,.םיימושו תקפסאל יתרש לש

 ,'תיבה סגו ינוגראה קושב תוריהמב הזיחא הל הנוקו

 חכומ איש קאפמוקל שי םו

 ינוילימ 3.5 -מ ךתוו

 תונקתהב םישמ
 םלועה יבחרב 1880

 תונולח תונלתהל רבעמ

 .היבגל רתויב יעבט
 מ

 תונכות שוכרל םוקמב :הרקיעו

 ה תונכות םימושיי יקפס ועיצי

 יפל םולשת סיסב לע ,םילודג םיתוש <

 ;בשחמ לכל תורקי

 לע םלצא תונעטומ

 .שומיש

 השדח הפונתב בושח
 הם ה םלוע תא הריזחמ וז הסיפת | מה םל ( הרי 5

 ,לודג דחא תרש לש הרוטקטיכראל
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 ץפסאדת[זאא קגתדאפתפמועק

 תונכותה לומ תשרב תודבועה ,תובר חוקל-תונחתו
 ךכ ןכש ,בר אוה וז הסיפתב ןויגהה .תרש ותוא לעש
 תונחלוש לע 'םיזר' םיבשחמב קפתסהל םינוגרא םילוכי
 האלמ תלוכי םע םירקי םיבשחמ םוקמב ,םידבועה
 דחא תרשב םימושייה זוכיר .םהמ דחא לכל תונכותו
 טולשל בושחמה תקלחמ להנמ לע לקמ םג ,לודג
 .דחא יזכרמ תרשמ - ותוא להנלו ךרעמב
 תונולח לש גורדש םתס אל ,אופא ,איה 2000 תונולח
 דדומתהל הדעונש ,האלמ הלעפה תכרעמ אלא ,אד

 ,םייטירקו םידבכ ,םילודג םימושיי םע
 דחא ,ינורטקלא רחס ימושי םהיניב
 רתויב הלודגה החימצב םיאצמנה םימוחתה
 ינורטקלא רחסב דבודמ .תילבולגה הלכלכב
 רחסב לחה :הלימה לש רתויב בחרה ןבומב
 הלכו םיליגר תוחוקל ןיבל קסע תיב ןיב
 םוחתה .םמצע ןיבל קסע יתב ןיב רחסב

 תמקה ביבס רקיעב ,רידא גושגשב התע אצמנ ןורחאה
 תוריכמו תויצקזנרט ומייקתי םהבש םיילאוטריו םיקווש
 רמוא ,םלועב .דויצ יקפס ןיבל ,םינוגרא ןיב תויבמופ
 היצרגטניא תורבח דצמ תוכרעה לש המגמ שי ,לדנמ
 דרמעמ קאפמוקל שי הזה םוחתבו הלאכ םיתוריש קפסל
 .לארשיב םגו םלועב ,ריכב
 תוארל היה ןתינ לארשיב קאפמוק לש התשיגל יוטיב
 הרבחה .השדחה הלעפהה תכרעמ תקשה לש עוריאב
 ,(רעשה תנומת) קנע ףונמ המרניסל הסינכב הביצה
 זגרא ,עוריאל ומרזש םישנאה ישארל לעמ ףינהש
 יפכ וא .תורבחה יתש לש ףתושמה וגולה תא אשנש
 . ונחנא" לארשיב קאפמוק ל"כנמ ,ץרפ לאונמע רמואש
 תונורתפל תיזכרמ המרופטלפכ 2000 תונולח תא ףנמנ
 ."םילודג םינוגראב בושחמ לש
 רשפא .תרגוב הלעפה תכרעמ איה 2000-.תונולח ןכאו
 הזרכהל אבש להקה ךתחב םג הז תא תוארל היה

 ,קאפמוק לש זגראה תא םירהש ףונמל תחתמ .המרניסב

 םיריעצ אלו ,הדימעה ליגב םישנא הסינכה ירעשל ומרז

 הז" .98 תונולח לש הקשהל ואבש הלא ומכ וקוק םע

 אלא ,לדנמ רמוא ,ורגבתה םהה םיריעצהש םושמ אל

 ילהנמל ,יתימאה סנזיבל הבתכנ 2000 תונולחש םושמ

 רצומב רבודמ ,םילודג םינוגרא לש םירגובמה בושחמה

 הכורכ 2000 תונולחל הבסהה

 תביבסב יתוהמ יונישב

 הדובעה

 תונורתפ תתל אבש ,ינוגראה בושחמה לש בכרומ

 תוריתעו תולודג תוכרעמלו תורזובמ תוכרעמל

 ןמוקמ ןאכו לוהינב תובכרומ תורצויה ,תויצקזנרט

 "קאפמוק לש גוסה ןמ תורבח לש

 'תורחח ןורחי

 תוריהמב םיקסעה םלוע ענ וב ,טנרטניאה ןדיעב"

 לע רומשל ידכ תושדח תויגולונכט ץמאל שי ,רואה

 תורשה ףגא להנמ ,לואש יבא רמוא ,"יתורחתה ןורתיה

 הנקתהה תפונת תא םוי םויב שחה ,לארשי קאפמוק לש

 .םינוגראב 2000 תונולח הלעפהה תכדעמ לש גורדשהו

 םויכ איה קאפמוק .ךמתסהל המ לע שי ,הזה ןיינעבו

 טפוסורקימ לש רתויב הריכבה תיקסעה הפתושה

 ףותיש .םלועב השדחה הלעפהה תכרעמ תעמטהב

 20 ינפל רבכ ליחתה אוה .שדח וניא ןהיניב הלועפה

 תיאמצע ןיידע התייה לטיגיד תדבח רשאב קזחתה ,הנש

כרנ לטיגידש רחאל תולשבל עיגהו
 .קאפמוק ידי לע הש

 ינוילימ 3.5 -מ רתוי לש חכומ איש קאפמוקל שי םויכ

 םלועה יבחרב \\/1ח00% אד תונקת
 0 , הב םישמתשמ
 רתויב יעבט אוה 2000 תונולח תונקתהל דבעמה ןכלו

 .היבגל
 ה קאפמוק
 ימ לש היפתוש
 ח לש תומדקומה הצרהה

 לכ ןיבמ הדיחיה הרמוחה תינרצי םג אי

 תוינכותב ףתתשהל הרחבנש טפוסורק

 תורבחה תחאו ,2000 תונול

 הלעפהה תכדעמ תא וניקתהש תונושארה
 לכב השדחה

 2000 תונולח תא קאפמוק הצירמ רבכ םויב .היפינס

-ל בורק לעו םיתרש יפלא לע
 םיישיא םיבשחמ 13,000

 .םלועה יבחרב

 תכדעמל גורדש וא הנקתהש העדב םידחואמ םיטסילנאה
 רבדה םרטב .םירגתא ילוטנ םניא ,השדחה הלעפהה
 שי .הריהז הנכהו תידוסי הקידב השורד ,לעופב השענ
 תלגוסמ ןוגראב תמייקה תיתשתהש ,לשמל ,אדוול
 ינפב ביצת 2000 תונולחש תושדחה תושירדב דומעל

 ו/זאפסואפ םאה דוע הניא הלאשה
 ףילחתש הלעפהה תכרעמ היהת 0
 חקיי ןמז המכ אלא - ואופ6 אז תא
 ,קאפמוק .קושה שוביכ תא םילשהל הל
 בושחמ תוכרעמ תעימטמכ תבצוממה
 תא הליבומ המרופטלפ לדבה אלל
 לש השדחה הלעפהה תכרעמ תונקתה

 ראבו םלועב טפוסורקימ |
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 ביבס יוסיכל תועיגמו ,םירהצה רחא 5 דע רקובב
 תוקד 30 לש הבוגת ןמז םע ,הנשה תומי לכב ,ןועשה
 תיקסעה תוליעפה תאז ,םייטירק םימושיי רובע -
 תדרוהל ןמז יחוורמ אלל םויכ תלהנתמ תנווקמה
 המצעל הצמיאש אמסיסהו הקוזחת םשל תכרעמה

 לארי קאבמוק יחוורב םידקת רטח לוד'ג
 ן ,ןכל םדוק הנש ליבקמה ןועברל סחיב 42%-ב לארשי קאפמוק יקסע ולדג 1999 לש יעיברה ןועברב \
 .33%-ב ולדג 1999 תנש לכב הרבחה יחוורו |

 קאפמוק ל"כנמ ,ץרפ לאונמע רמוא ,"1999 תנשב היקסעב םילקשה דראילימ תא הרבע לארשי קאפמוק" |

 תרבח לש הנושארה האלמה הנשה התייה וז .תויחוורב רכינה רופישה אוה בושח רתויש המ ךא" ,לארשי |

 קאפמוקש תוארמ תואצותהו - 1998 תיצחמב שחרתהש - םדנטו לטיגיד םע גוזימה רחאל קאפמוק <

 ."הליעיו תדקוממ ,תימניד הרבחכ 68810688 -ה ןדיעל הסינכה תא הליבומ
 הפוריאב קאפמוק לש תבה תורבח ןיבמ ןושארה םוקמה תא לארשי קאפמוק הספת 1999 תנשב ,בגא
 ונחנאש דמחנ הז " ותוואג תא ריתסמ אל ץרפ .םידבועה ןוצר תועיבשו תוחוקלה ןוצר תועיבש ירקסב
 תביבסו וניתוחוקלל יתוכיא תוריש לש תוראופמה תורוסמה תא רמשל ונלכשהש ךכב םישמשמ ונא

 רוטזילטק תווהל וכישמי םהינשו ינשה תא דחא םירפמ הלאה םימרוגה ינש .ונידבועל תיתוכיא הדובע
 .רמוא אוה ,"2000 תנשב םג וניקסע תחירפל

 ,תסזווטחס גוריד יפל םלועב תולודגה תורבחה 100 לע תינמנ ,1982 תנשב הדסונש ,תימלועה קאפמוק
 / ,םיתורישו תונורתפ ,הנכות ,הדמוח תקוושמו תחתפמ איה .םלועב הלודגה םיבשחמה תוכרעמ תיקפס איהו

 היתוסנכה .תונידמ 200 -ב םישורפה םיציפמו קוויש יפתוש 100,000 -מ רתוי לש תשר תועצמאבו תורישי | =

 .רלוד דראילימ 38.5 -ל ועיגה 1999 תנשל תוימלועה / = <

 ךכל גואדל שיש ןבומכו ,תרושקתה תשרו הרמוחה

 הנכה .הנקתהה ןמזב עגפית אל תיקסעה תוליעפהש

 לש תללוכה תונמיהמה תא וריבגי םינוכנ ןונכתו

 תא ולידגיו הלש לוהינה תלוכי תא ורפשי ,תוכרעמה

 .תילועפתה תושימגה

 תומישמה ןמ ןה - השיג תוחונו תיברמ עדימ תחטבא"

 תונולח תנקתה םע ,םיקסעה ילהנמ ינפב תודמועה

 תולוכי לש ליעי לוצינו" ,לואש יבא ףיסומ ,0

 רזחה תלבקל חתפמה אוה ,השדחה תכרעמה לש לוהינה

 תונקתה ףונימל הכדענ ןכא קאפמוקו ."העקשהה לע בוט

 אל םויה הקיסעמ איה .וקה ךרוא לכל 2000 תונולח

 תויגולונכטב םיאיקבה עוצקמ ישנא 15,000-מ תוחפ

 יצעוי 2,500-מ רתוי .םימוחתה לכב טפוסורקימ לש

 .2000 תונולחל הכרדה ורבע אד תונולח

 ,חוקלה רתאב תואנדס קאפמוק תקפסמ הז 'אבצ' תרזעב

 תקפסא ,אלמ שומימ ,הצרה תוינכות לש עוציבו ןונכת

 הכימתו לוהינ יתוריש ןכו ,הרמוח יביכרמו תונוישר

 תוליחתמ הכימתה תומר" .השדחה הלעפהה תכדעמ ביבס

 8 תועשה ןיב עובשב םימי השימח לש יסיסב יוסיכב

\ 
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 יכה והשמכ הז עקר לע תיארנ .אסח "5וסק" קאפמוק

 .ןוכנ
 :\אות0סואפ 2000-ו קאפמוק לע
 רר1זןק://9 צא -טס תר קה -סס תר קח 5/1070

 866:/0152000א .םותו]

 . -  תועונת דוביע ןחבממב איש תואצות
 8 :תואבה תודבועהמ לעפתהל טלחהב םיאשר םכיניבש םיינכטה םישנאה

 ,טפוסורקימ לש 501. 56וטז 2000 םינותנ רסמו השדחה 2000 תונולח הלעפה תכרעמב שומיש ךות

 ןושארה תומוקמה תא הספתו רתויב תובוטה ( 1-6 ) תועונת דוביע ןחבמ תואצות תא קאפמוק הגישה

 .םיעוציבב ינשהו

 ,םידבעמ 96 םע םיתמצ 12 ללכש (זוקאט 7ז01.08ה1 8500 יתרש לוכשא םע וגשוה אישה תואצות

 19.12 לש םיעוציב /ריחמ סחיב ,רלוד 4,341,603 לש ללוכ תכרעמ ריחמב 227,079.15 קו( קפיסו

 ב גב

 בשה

 קפיס ,םידבעמ 64 םע םיתמצ 8 ללכש "סנקט לז₪80.01 8500 יתרש לוכשא .ןקתו6 -ל רלוד |

 רלוד 18.93 לש םיעוציב /ריחמ סחיבו ,רלוד 2,880,431 לש תללוכ תולעב 5 6

 וקח( -ל

 , -ו 50 ידי-לע וגשוהש תואצות =
 לע םג הלועו ,םידבעמ 24 םע מבי לש 0 תכרעמ ידי-לע גשוהש םדוק איש הרבש וז האצות



-- 
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 תויופצ דיתעב .הלחתה קר ן

 דע יכ םיכירעמ ,לשמל
 הנשב ח"ש ןוילימ 15

 יידע וז ךא ,תשרב חוטיב תונקל רבכ רשפא זא

 ,בושייה תרשכהבו הדימ יפ לע חוטיב תוסילופ

 ה-4 0-ל עיגי רתאב חוטיבה תריכמ ףקיה 2

 [ ךייטשנרב םענו רלימ ןדיע ₪
 תלועפ רחאל דימ ףקותל סנכנ יחוטיבה יוסיכהש

 ,קמרהל סלה ע"צמ רתאהש םיחוטיבה .הסילופה תשיכר ךילהתב = ןיטולחל דרפומ גתומה ."טנ הסילופ" םשב שדח גתומ = = תוסילופ יפירעתב הדח הדיריל איבה רישיה חוטיבה

 \ תו . ,םולשתה .שלוג לכל תישיא םימאתומ | רתאב םישלוגהו הרבחה לש ליגרה קווישה ךרעממ = תורידה ,שוכרה יחוטיב ימוחתב רקיעב ,חוטיבה

 . .יהאלמהו המותחה הסילופה ינכוס תא ופקע רישיה חוטיבל תורבחה .תוינוכמהו

 תרשכה הרחב ,טנ הסילופ להנמ ,ןוליא יִסוי ירבדל ;יבתהקה תפל דה ךרעמו חוקלה ןיב ריהמו רישי רשק ורצי ,חוטיבה

 ךוותה תלמע לע גלדל ורשפא ךכבו הדבחה לש תורישה
 קוש לש לאיצנטופה ,וירבדל .שדח גתומ גיצהל בושיה

 .םינורחאה הלא לש םחור תרומל ,םינכוסה לש
 הלמ הקדצה שיו ,םוצע אוה ילאוטריוה חוטיבה

 ,הזה םוחתב קרו ךא זכרתיש ,דרפנ גתומ קישהל ףנעב תורקל דמוע ,רתוי יתועמשמ ךא ,המוד והשמ

 ?בושייה תרשכה לש םינכוסה תבוגתמ םתששח אל - שומישה .טנרטניאב חוטיב תריכמל הסינכה םע חוטיבה

 0 הנכותה תכרעמ ,ןוליא רמוא ,אל ןיטולחל תוסילופ םישלוגל עיצהל חוטיבה תודנחל רשפאי תשדב

 ולש חוטיבה תסילופ תא 0 חוקלל תרשפאמ רתאב תודות ,דחוימב םילוז םיריחמבו תוידוחיי ,תויביטקרטא

 תורישה תא לבקל חוקלל רשפאיש המ ,חוטיב ןכוסל ןיבש ךוותה תולמע ץוציקו ,הלעפהה תוטשפ ,תוריהמל

 בורקב .הלמעה תא לבקל ןכוסל ,ןיפוליחלו ,ןכוס .ךרד .חוקלל הרבחה
 ,קווישה תרוצב קר אל היהת הכפהמהש רורב לבא םגש ךכ םינכוסל םיישיא םירתא .בושיה תרשכה םיקת

 תריכמל יקווש ילככ תשרב שמתשהל וליחתי םה חוטיבה תודבח תולוכי ,הנושארל .ומצע רצומב םג אלא

 יפל דחוימב "הרופתה" תישיא הסילופ חוקלל עיצהל .םיחוטיב

 וכרד ורכמנ םויה דעו םויב תוסינכ יפלא זכרמ רתאה .הסילופה תא םיאתהל לכות התא .חוקל לכ לש ויכרצ

 םוחתב תוסילופ ןתיברמ ,תוסילופ תורשע המכ רבכ אל ,תאז .עורגל וא ףיסוהל ,ךלש םידוחייה םיכרצל

 יתוטיב ןתצקמו (הריד יחוטיבו בכר יחוטיב) ירטנמלאה ,תואירב יחוטיבב םג אלא שוכרה יחוטיב אשונב קר

 .םייאופר םיחוטיבו םייח וליפאו םילהנמ יחוטיב ,הדובע רשוכ ןדבא יחוטיב
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 ןוילימ 10-ל עיגי תוריכמה ףקיה יכ הכירעמ הרבחה - = .םייח יחוטיב

 הנשב לקש ןוילימ 30-כ ,2000 תנשב תוריכמ לקש 2

 לש תוריכמ לקש ןוילימ 150 לש המרל דעו האבה | יכרצ תא טרפמה ןולאש אלמל שי הסילופ שוכרל ידכ | וז איה "בושיה תרשכה" יכ םיעדוי אל ללכ הרבחה 1 הםילוב

 .2002 תנשב תשרה ךרד תוסילופ | היצמרופניאה ,םולשתהו םושירה ךילהת םויסב .חוקלה  תוליעפה לכו ,תוסילופ ןווגמ רתאב .וירוחאמ תדמועה | התשע הז םוחתב רתויב םייתועמשמה םידעצה רחא תא

 וורווו:ק0158.86 :םינינועמל | ךכ ,הרבחה לש יזכרמה בשחמל ןייל-ןוא תמרזומ = ישונא םרוג תוברעתהב ךרוצ לכ אלל תישענ וב = = ,יביסמ םוסרפ עסמב ,הקישה הרבחה ."בושייה תרשכה"

 :ת ט ב מ ה

 ב5 ₪ ₪
 ם ₪

 בושיה תרשכה תספדמב ללצמל תספדומ ה סה
 מ"עב חוטיבל הרבח



 חודירצ דגנ הפילוב
 ףודיוד לש

 ןייטצמ ףודיוד חוטיבה תרבח לש רתאה
 תולאש תרוצב וקלחב ךורעה בר עדימב
 ,דאמ המישרמ הקיפרגה םג .תובושתו
 ומכ תודחוימ תוסילופב החמתמ ףודיוד
 יסדנה חוטיב ,םידחוימ םינוכיס תסילופ
 ןליפאו םיינפוא יבכורל הסילופ ,םיטקייורפל
 ,םירומל תודירצ דגנ הסילופ
 רובס ,וראק םייח ,הדנחה לש קווישה להנמ
 חוטיבה תורבח לש טנרטניאה ירתאבש
 עדימ זכרמ רקיעב דיתעב ווהי תונושה
 אל ,םירתאה ךרד לעופב תוסילופ תריכמו
 .יטרפה חוקלה רובעב החיכשל ךופהת
 היצמרופיא ןתמ לע הדיפקמ ,ןכל ,ףודיוד
 בורקב רשפאת ףודיוד .תוסילופה לכל הבחר
 תועצמאב הסילופל ריחמ תעצה לבקל
 תוסילופב רבודמ םהב םירקמב ,רתאה
 היסולכואל (תועיסנ תסילופ ומכ) תומייוסמ
 .רקיעב םיקסעה תיסולכוא - תרדגומ
+ 

 םיחטובמל םיחודיש |
 ,ידוחיי יטנרטניא תוריש לש ןוויכל רחא יתועמשמ דעצ
 הצובקה לש רתאה ."תועקשה לארה" תצובק התשע '

 ,רהס ,חולש :תולודגה חוטיבה תורבח ירתא תא ללוכ <
 ןה ,ןתונ אוהש םיתורישב דחוימ רתאה .ןויצו הלקיד
 :בחרה להקל ןהו םיחטובמל
 ,תיב יאשונב םייביטקארטניא םיניזגמ השולש רתאב

 ותואב םיבר םירודמ ליכמ ןיזגמ לכשכ ,תואירבו בכר <
 תונפל םילוכי וילא םורופ םג ליכמ רודמ לכ .םוחת
 .תולאשו תוינפ םע םישלוגה =

 תועצמאב לבקל םילוכיה םיחטובמל ןתינ ידוחיי תורש
 ,םהלש םייחה יחוטיב בצמ לע 0-1106 עדימ תשרה
 .ןוה תרהצהו סמ ירושיא שקבל ןכו
 חוטיבה ינכוס ברקב םג טנרטניאה אשונ תא םדקל ידכ
 טנרטניא ירתא ,רהס חוטיבה תרבח המיקמ ,םהלש
 ,תויח תינור ירבדל ,הלש חוטיבה ינכוסל םיישיא =
 תא קדהל איה הרטמה ,רהסב אשונה לע תיארחאה =

 לוכי ןכוסש תורישה ןכש.םינכוסהו תוחוקלה ןיב רשקה =
 הלוכיש תורישמ רועיש ןיאל רפושמ אוה תוחוקלל תתל
 .עיצהל הרישי הרבח
 רוצו. 0]-קת00₪0.60.1]

 תשרב עובחל <
 לע ,םינורחאה םימיב שממ קשוה ףסונ ןיינעמ שודיח

 שיגהל םישלוגל רשפאי אוהו ,"חוטיב ללכ" תדנח ידי =
 העיבתה .טנרטניאה ךרד םיכרד תונואת ןיגב תועימת <

 רסמה .תשרה ךרד הדבחל רסמ תחילש תועצמאב השעת

 ,(תינופלט םויה םג לעופה) "עסו ללכ" דקומב טלקיי הזה <
 תורמל .םייתעש ךות ,שלוגה םע רשק רוצי דקומה גיצנו

 ץוחמ ןיידע השענ תורישה רקיע ,ןיינעמה קימיגה |

 .תשרל =
 יכ רבעש עובשב עידוה ,ןלפק רודגיבא ,הדבחה ל"כנמ
 ,םויכ .םיחוטיב תשיכרל תורישה בחרוי הבורקה הנשב

 םיסנניפה םיתורישהו םיחוטיבה לע עדימ רתאה קפסמ
 הרבחה לש
 תק:

- 

 םיחוטיבה לנ
 .!(] חוטיבה תונכוס לש חוטיבה רתאה אוה דמחנ רתא

 ,תשרב םיחוטיבה יגוס לכ תא טעמכ שוכרל ולכות םש

 דעו ישיא םייח חוטיב ךרד בכרהו הרידה חוטיבמ לחה

 היהי ,םיחיטבמ ,בורקב .יטרפה קשנהו דמחמה

 םנשי רתאב .ידועיס םייח חוטיב רתאב שוכרל רשפא

 שלוגל עייסל םתרטמש םיסנניפ םינובשחמ לש ןו

 ןוכסיחה זוחא תאו םיחוטיבה לש םתולע תא בשו

 .םירחא םיחוטיבל האוושהב (שי ₪
 וו(:

/ 

 רתא .ןווקמ תורישל תמדקתמ לדגמ חוטיבה תדנח \
 עדימ ללוכו ,האנ הקיפרגב ןייטצמ טנרטניאב "לדג

 תרבחהש תוסילופהו ללכב חוטיב יאשונב םי"

 .תוסילופ תשיכרו ןונכתל תורשפא שי .טרפב הע
 וכ:

 םיטונ םירחא
 חוטיבל הרבח - רהט
 לסב ןייעל ןתינ רתאב .("תועקשה לארה" תצובקמ קלח) הנידמב תולודגה חוטיבה תורבחמ תחא
 .הב תמיוסמ הסילופל עגונב םיטרפ ךכ רחא לבקל -.ידכ ספוט אלמל רשפא .תשרה ךרד ריחמ תעצה 'לבקל וא ,הסילופ ןימזהל ןתינ אל ןיידע .דועו תועיסנו תוגואת חוטיב ,בכר חוטיב ,הריד חוטיב ,םייח חוטיב רתיה ןיב ללוכה ,הדנחה לש םירצומה
 ,ןיינועמ התא
 עדימ קפסמה טנ-רהס םשב תוריש םג ונשי רתאב
 םייחה תסילופ לע ,רהס ךרד םיחטובמל ינכדע
 .המידקמ המשרהב ךורכ תורישה ,םהלש
 רווק //רארצרא 58-15 60]

 רישי ישיא חוטיב
 לע עדימ אוצמל ןתינ "רישי ישיא חוטיב" רתאב
 ,חוטיבל ריחמ תעצה ןימזהל ןתינ ןכ .הדמחה יתוריש
 תעצה םילבקמו ספוט םיאלממ .טנרטניאה ךרד
 רתוי תצק רישי חוטיב תדבחמ םיפצמ ונייה ..ריחמ
 םוידמה ,תשרב םג התלוכרמ תא עיצהלו "ץמוא"
 ,שיש רישי יכה
 תק:

 רישי חוטיב
 ריוואל הלעי רתאהש דע .הינבב אצמנ רתאה
 לש ןופלטה רפסמב קפתסהל םישלוגה םילוכי
 רובעל ...טושפ וא .ןבצעמ ימוסרפ לגני'גו הרבחה
 ,רחא רתאל
 תו:

 דבלב הק'ברג-
 ןתינ אל הפ םג ..בר עדימו הביהרמ הקיפרג רתאב |

 אלא ,חוטיב תוסילופ רתאה ךרד תורישי ןימזהל
 ספוט ךרד) הסילופל ריחמ תעצה לבקל קר
 .(ינורטקלא
 רווק:

 תצונקמ חוטינל תונכוס-ףודיוד

 תולודגה חוטינה תויונכופמ ,ףודיוד

 הקינעמ ,לארשינ תוליגומהו

 םינוכיס לוהינו חוטינ יתוריש

 תורגח ,פא-טראטס ,קט-יה תורגחל

 יפלא תורשעו םיטנניפה םוחתב

 .ל"וחכו ץראב םייטרפ תוחוקל
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 הימורבה חא בועחל - ןויצ
 לע עדימ "ןויצ"- חוטיבה תרבח לש רתאב
 תרועב .הלש חוטיבה תוסילופ לעו הרבחה
 ןתינ .הימרפה תא בשחל ןתינ םידחוימ םינובשחמ
 ,חוטיב תסילופל ריחמ תעצה ןימזהל םג
1/0 

 | הש 2 \ לע "
 ,ימוסרפ רתא ורקיעב אוה "הרונמ" לש רתאה |

 .חוטיב יחנומ ןולימ אוה יתועמשמה שודיחה
 :והמ ןיבהל ,ףוס ףוס ,ולכות ןולימה תועצמאב
 םירושקה םיפסונ םיבר םיגשומו 'ג דצ חוטיב
 .חוטיבה םוחתל
 ו

 ילאךועיה שק'נבה
 לש יתונמואה ףסואהמ תונומת רפסמממ ץוח

 הנוש וניא אוה ,רתאב תואצמנה ,הרבחה

 אל .םירחא םילארשי זווטיב ירתאמ תיתועמשמ

 .ריחמ תעצה לבקל ןתינ
 ד: סט

 םררא
 דעונש ךורא ספוט גיצמ "טררא" תרבח רתא
 חוטיבה תסילופ תא ןנכתל ,שלוגה ,ךל עייסל
 ךא ,ךלש םיישיאה םינותנה ךמס לע ךל היוצרה
 .תשרה ךרד ריחמ תעצה לבקל ןתינ אל
 ; קו

 ינועחמ כה רתא
 ו

 טנרטניאיותאל חוטיב ₪
 הרשמ יאשונו םירוטקריד תוירחא ₪
 תיעוצקמ תויוחא חוטיב ₪
 היסנפו םייח ,תואירב יחוטיב ₪
 ץוח יבשותל ידוחיי יאופר חוטיב ₪
 ל"וחל תועיסנל דחוימ חוטיב ₪
 הממיב תועש 24 יאופר דקומ ₪
 םיטקיורפויסדנה חוטיב ₪
 ירטנ מלא חוטיבש
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 תויולגב ילא רבד
 תא ריבעהל םיצורו ל"וחב םיאצמנ םתא
 ,תיבב וראשנש הלאל תויווחו םיפונה
 איה ,תקפסמ הניאש ,רתויב הבוטה ךרדה
 ולכות וישכע .דוע אל .תיטרדנטס היולג
 לש לדוגב הלדוגש "ואדיו תיולג" חולשל
 פי'צ תועצמאב רשא ,תיטרדנטס היולג
 פילק הכותל טילקהל ןתינ ,הב לתשומה
 :.לוקו הנומת ,תוינש 5-10 לש ךרואב
 .קחו1ז תיבמ איה וז היולג
 ליגר ראודב חולשל ןתינ וזה היולגה תא
 .םידבחל תרכזמכ רומשל וא
 0 ששש.66518ת.קתו!וקפ.ססת
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 עבוק ןכ לדוגה-אַוקּב |ג]
 .שודיחל םיבשחנ םניא רבכ א103 ינגנ
 55-027-ב ץיצהל יאדכ ,תאז תורמל
 אוה רצומה לש ודוחי .58תעס וס
 -כ ולקשמ ,תיצמ ...לדוגכ ולדוגש ךכב
 תלוביקב הידמיטלומ סיטרכ וב שי ,םרג 0
 עבצא תללוסל קוקז אוהו טייבהגמ 22 לש
 לש המלש העש ןגנל לוכי רישכמה .תחא
 .רוביד לש תועש 8 ,ןיפוליחל וא ,הקיזומ
 היהי וריחמו בורקה שדוחב קושל אצי אוה
4 5 

 היזיוולטב הארת ?רשקתמ ימ
 הבוהאה היזיוולטה תינכות עצמאב דימת |

 םוקל םוקמב .ןופלטה לצלצמ ,רילע
 ןקתמה תרזעב ,תינכותה תא דיספהלו
 לש ןופלטה 'סמ תא תוארל לכות ,הזה

 יבג לע םשהו ךיראתה ,העשה ,רשקתמה -
 ילבמ ,היזיוולטה ךסמ לש ןוילעה קלחה
 לכות טלשה תרועב .הייפצל עירפהל
 םתוא קוחמל ,וגייוחש םירפסמב "טולשל"
 .598 אוה ריחמה ,דועו
 תוזכ://פטצ 812ת105.60תו/81280-
 ש0ז]0/:ץ 6536 6ז/תזתו]

 רומשל ךל ורזעיש תוצע 6
 לעו ךלש בשחמה לע
 וכותבש עדימה

 וו
 הושכ םיענ אל ירמגל...בשחמב סוריו יל שי
 םיגוס 15 דע 10 םילגתמ םוי לכב ....הרוק
 הלא םה םהבש םירומחה .םיסוריו לש םישדח
 יצבקל םיפרוצמה ינורטקלא ראודב םיחלשנה
 דרוו םילילמתה דבעמ לש םיכמסמב ורקאמ
 .טפוסורקימ לש לסקא ינורטקלאה ןויליגה וא
 םייורקש הלא םיעיגמ טנרטניאה תשר ךרד
 שממ םיסוריו םניא הלא ,"םיינאיורט םיסוס"
 לע הערל תועיפשמה בשחמ תוינכת םא יכ
 הווא'ג תוינכת םג תומייק ,בשחמה דוקפת
 ןמזב בשחמה דוקפתב עוגפל תולולע רשא
 .טנרטניאב השילגה
 תעפוה בצק ירחא בוקעל לוכי וניא דחא ףא
 לע הברה יד תושעל ןתינ ךא ,םיסוריוה
 :ךל ורזעי םיאבה םיפיטח 6 .ןנוגתהל תנמ

 יעצמא :הנימא סוריו יטנא תנכות ןקתה ,1
 תנקתה אוה םויכ רכומה רתויב בוטה הנגהה
 הנגה תקפסמה ,הבוט סוריו יטנא תנכות
 בושח .ףוכת ןפואב תנכדעתמו םיסוריו ינפמ
 הנכותה תא ליעפהלו ןיקתהל היהי ןתינש
 אלש הרוצב ,עקרב דובעתש ןכו תולקב
 .בשחמב הדובעה ךלהמל עירפת

 םיעיגמ םיסוריוה בור :םיטקסידמ רהוה ,
 חלוש והשימש טקסיד תועצמאב םיבשחמל
 תא דדועתש בושח .הנכות וא ךמסמ םע ךל
 סוריו יטנא ןיקתיש ,ךתא רושקש ימ לכ
 ץלמומ םיקסעבו םידרשמב .ולש בשחמב

 יתיבה בשחמב ןיקתהל םידבועה תא דדועל
 םישמתשמ הב הנכותל ההז סוריו יטנא תנכות
 םיצבק ריבעהל ףידע ,הרקמ לכב .דרשמב
 תועצמאב אלו ינורטקלא ראוד תועצמאב
 םלועל לבא ,םלועל :דואמ בושח .טקסיד
 תקתעומ הסרג חותפל והשימל רשפאת לא
 .ךלש בשחמב בשחמ קחשמ וא הנכות לש

 ראודמ רהזיה - יתב םירזמ ירהזיה ,9
 לבקל לולע התא :םירזמ עיגמה ינורטקלא
 "ינאיורט סוס" הנווכב אלש חותפל וא סוריו

 םושיי תכרצה

 תעדוהל ףרוצמה ץבוק לש הדרוה ידי לע
 תא ההזמ ךניא םא ,ןכל .ינורטקלא ראוד
 ראודל ףרוצמ ץבוק םלועל חתפת לא ,חלושה
 .ינורטקלא

 םיצבק דירומ התאשכ :השילגב תוריהז ,4
 ךמצע תא ףשוח התא טנרטניאה ןמ תונכות וא
 םירתאמ םיצבק דרוה ,ןכל .תובר תונכסל
 יכ הרהצה שפח ,ריכמ ךניאש רתאב .םינימא
 יטנא תנכות ידי לע וקדבנ רתאבש םיצבקה
 ,םיצבק תדרוהמ ענמיה ,חוטב ךניא םא .סוריו
 ץרהו טקסידל ץבוקה תא דרוה ,ןיפוליחל וא
 .סוריו יטנא תנכות תועצמאב טקסידל הקידב

 .הרקמ לכב הבוט הצע וז :םייוביג עצב 5
 סיסב לע תונכותו עדימ יצבק לש יוביג עצב
 חילצי סוריו םא יכ ךל חיטבמ יוביג .עובק
 .רתויב ןטקה היהי עדימ דוביאב קזנה ,ףוקתל

 יכ ששח םייק םא :הפקתה לש הרקמב .6
 הסנ .להבית לא ,םיבשחמה דחאב עגפ סוריו

 הבכו בשחמה גצ לע עיפומש עדימ לכ רומשל
 תא בוש קלדה .רדוסמ ןפואב בשחמה תא
 .סוריו יטנא תנכות לש הקירס ץרהו בשחמה
 ןיקתהל הסנ ,הנכות ךתושרב ןיא ןיידע םא

 תא קורס ,סוריו אצומ התא םא .תעכ הנכות

 .ךתושרבש םיטקסידה לכ

 לארשי קטנמיס ל"כנמ וניה ,םלס לאוי *
 תרדיסמ הקוזחתה תונכות תינרצי ,היקרוטו
 .ןוטרונ

 "םיבשחפ לכה תכהטכק
 תא תכרבוק

 רוק .תרוטקת ורוד

 הודחה םודה קל רבה לרל
 ב ו
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 תמו .יבושחחלכה

 ,"םיריעצל ךייש םלועה" ,טנרטניאב רםודמ רשאכ יכ לב םדוק ?ריעצ טנרטניא המל

 םתא םא ,הככ זא .(15 ןב שישק) ריעצל בשחנ (ינא רמולב) רוטה בתוכ ,ךכל ףסונבו

 רוטב ,רעונ ינב םתא םא ךא , אורקל המ היהי םכל םג ,ארונ אל ,רתויו םיעברא ינב

 .בטימה תא ולבקת הז

 ריעצ לבינק
 ןווגמ ואצמת ןיזגמב .תשרב םיבוטה ,תירבעב ,םיריעצה םיניזגמה דחא אוה לבינק

 םכמצע תא עיצהל םג ולכות ליבקמבו ,םינוש םירוט ,רעונ יבתכ תאמ תובתכ

 תת זק://שוש.200100.60.11/0הח 101 :רוקיב הווש-םיבתככ

 / :ילארשי 6

 בר עדימ אוצמל ולכות וב ,ילארשי 186 רתא ,ןהינימל 186 -ח תותשר יבבוחל

 דירוהל ןכו 18( ה םלועמ תושדח ,םינוש הרזע יכירדמ ,18-ה תותשר בטימ לע

 תוזק://\וצוע.וזס-11.סזש :רתאה תבותכ .ץלמומ תשרב 186 -ה יצבק בטימ

 :םניחב חוננוה
 ,דדוע לש תונכותה בש ימ תא ואצמת הז רתאב ,לאקזחי דדוע לש תונכותה רתא

 תונכותה לכ ,תירבעב לכה ,בושו גישהל הפיא םתעדי אלו םתיצר דימתש תונכות

 תזזכ://5010וש816.טק.00.3] .ץלמומ .תירבעבו תוישומיש ,תוליעי ,תויתוכיא רתאב

 !םוב הננב
 תויהל םירמייתמה ,םירחא םישדח םירתא ומכו שדח ריעצ לטרופ אוה םוב הננב

 ,םיקחשמ ,תירבעב םיטנופ ,םירתא סקדניא ,םימורופ תליהק עיצמ אוה ,"םילטרופ"

 עוצעוע.סססחו.60.1] :רתאה תבותכ ...דועו םיש"ד

 םלוכל| םניחב הרזע שדוחה רחא
 דבוע הננערמ 14 ןב ןילרב דיוד .?הרזעל קוקז .דובא שיגרמ התא לבא הסנמ התא
 \עססתוהפ1סז6ל0116600.1] :םכתורישל ,רדליב .םניח תאז השועו ,ךכ ליבשב השק
 זכרמה םצעב אוהש םיכירדמה רוזא אוה םהלש יזכרמהש םירוזא המכל קלוחמ רדליב
 םייסיסבה םירבדהמ לחה םירבד דואמ הברה דומלל רשפא םשמו עדימה ירגאמ לש
 ."שאלפ" תנכותו "פושוטופ" הקיפרגה תנכות ומכ םימדקתמ םירבדל דע 117//].-ב
 לכל םניח םינתינה םיתוריש הברה םיעצומ ובש "םניח"ה רוזא אוה רתאב ףסונ רוזא
 ,דועו םימורופ ,ט'צ ,תוסינכ הנומ ומכ דחא
 עדיה בור תא ,ינשל דחא תונעלו לואשל םינמזומ ויפתתשמש םורופ ללוכ רתאה
 .ימצע דומילב דוד שכר

 ?םירתא תונבל ונממ םירגובמ דמלמ 14 ןב דלי ךיא
 םיבשחמב ןיבמ רעונה םויכו קחשמ אל שממ ליגה טנרטניאה אשונב יכ רובס ןילדב
 .ךכוסמ אל הזש הלגי הסניש ימו .םירגובממ רתוי
 תולאשה יפל .הרזע םישקבמש םישנאמ םיבתכמו הכימת יבתכמ ןומה לבקמ דוד
 .לבקמ אוהש םיבתכמל סחייתמ דימת אוה .רתאל רמוח ףיסומ אוה םהלש
 ?םניחב רוזעל המלו
 .ףיכ הז :הטושפ דוד לש הבושתה
 :ןינייש דדוע לש תבותכ
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 םיטא'צ ...ב
 ןאהכ הרהו

 םג ,ומצע תא דבכמה רתא לכב טעמכ שי םיטא'צ
 לש ומורב םיאשונל םימורופ שיו ,רתויב םייניצרב
 ,הנידמו תד ,םירשג תסדנה ,לושיב ,םיבשחמ -םלוע
 יכה ,הדונ לבא .םידלי לודיג וא תיביטנרטלא האופר
 ןמ יוצר ,םישנא ריכהל רשפא ובש טא'צה אוה ןיינעמ
 .םלועבש אשונ לכ לע טפטפלו ידגנה ןימה
 ,התא .הצור התאש המ תושעל לוכי התא ,םש התא םאו
 םיתעלו ןימ םירחוב ,ליג םירחוב ,םש םירחוב תא וא
 םאדמא םיצחול .הנומת רוחבל תורשפא םג שי
 .רבדל םיליחתמו
 וא םיאשונל םאתהב החיש ירדחל קלחנ טא'צ רתא לכ
 והשימב רוחבל ךשפאו הצובקב רבדל רשפא ,םיאליג
 יולת לכה ןאכמ .שפנ תחיש התיא וא ,ותיא להנל דחא
 ,םכב

 תויזטנב םיששגהל
 לוכי טטו'צמה .תויזטנפ םישגהל םכלש תונמרזהה וז
 הלוכי תא ,השיא תא םא :ותצרכ תוהז ומצעל רוחבל
 וליפא וא ךשומ עוצקמ תלעב ,תשקובמו הייפיפי תויהל
 םא םירוזיחל תוביגמ תורחא םישג ךיא תוארל תוסנל
 .רבגכ .ךמצע תא גיצהל ירחבת
 תויהל לוכי התא ,ינודא התאו
 סרכה םא וליפא ,טלתא יאטרופס
 םיסנכמל תסנכנ ישוקב ךלש
 .ןבומכ ,קוחרמ תצצונ ךלש תחרקהו
 ,56 ןב וא 16 ןב תויהל לוכי התא
 ישנ םשב רוחבל יוניש םשל וא
 טא'צבש םירצגה לכ ךיא תוארלו
 ...ךילע "םיקלדנ"
 תמשגה ילוא וז .חרכהב אל ץתוזדתה

 רלשו ילש תונמרוהה יהוז .תויוטנפ
 וא ,תויהל תמלחש המ תא תווחל
 והשמ תויהל הז ךיא תוארל תוסנל
 - תילאוטריו הנה תשרה .רחא
 תא יתילעה זא ,המודמ תואיצמ
 ער המ - תדלקמה לע ילש ןוימדה
 זא ?ערפתמ תצק ןוימדה םאו ?הזב
 !?ךכב המ
 םישנא .תויזטנפ קר אל לבא
 ,תודידב תגפהל ךרד - תיתרבח תרגסמ תשרב םישפחמ
 יתלב םנה "תישממה" הרבחב רשא ,םירשק תריצי וא
 ?יאנסחמ םע סייט םייניעה הבוגב דבדי הפיא ,םיירשפא
 םע שפנ תחיש להנל 50 ןב רבג לוכי אופיאו .תשרב קר
 .תשרב קר ?תומכסומ רובשל ילבמ 16 תב הרענ

 ,ומצע םע 'ח ,קווד ,35 ןב יחצ] טנדומס -ןבואד

 וינצב החחב תוערה .עובק רשקל לגופמ אל וירבדרו

 תושפחמ אלש ,חואושנו חורגוב םישנ לש םלש םרוע

 רע הלקמ ,ולשמ הריד ול שיש הדבועה .תוביוחמ

 תויטרב רע הר'וש ,םיאלבנ ןימ "ח ול שי ךכו .רשקה
 .םידדצה ינש דצמ ,רשקב חועיבקל חויביצ אלו

 העפות .ישממל ךפוה ילאוטריוה רשקה םימעפל
 תולובגמ דאמ רהמ םיאצוי םיירבע םיטא'צ ,תילארשי
 הרוק הז ילוא .םיישממ תויהל םיכפוהו םיילאוטריו
 לשב ילוא וא ,ץראב ןאכ םירצקה םיקחרמה ללגב
 ,הרקמ לכב ,םלוכ תא םיריכמ םלוכש המדנש הדבועה
 .ונל ויהיש יאדווב םיפתושמ םירכמ

 תואיצמה חא שגוב ןוימדהשב
 רשא ,םינוש םייתרסחו םיילכלכ םידבורמ םישנא תרובח
 תא ךופהל וטילחה ,\/ 1.1.3 .-בו 101. ב וחחוש
 הרחבש וז .הבר התייה העתפהה .ישממל ילאוטריוה
 ונשב ףוג תדבכ השיאכ התלגתה ,הילויכ המצע גיצהל
 הלגתה השילג בבוח ריעצכ ומצע גיצהל רחבש לג .40-ה

 ,הפיכ שבוחו רגובמ ,לקשמ דבכ רבגכ
 .יפויה םג הלגתמ םיתיעל לבא .רועיכה הלגתמ םיתיעל
 הירבח ועיגה ,הזפשואו התלח רדחה תונבמ תחאשכ

 ,ינמודמכ - םילוחה תיבב הרקבל ץראה לכמ טא'צהמ
 המ ,ךכ םא ."םיישממה" הירבח רשאמ רתוי הברה
 לבקל וא תתל רשפא דוע הפיא ?המודמ המ ?ישממ
 .?תונבשחתה אלל יתימא םוחו בל תמושת הברה ךכ לכ
 םיקוור םג ומכ םיאושנ םישנא הללכש ,הלוכ הרובחה
 איצוהל ,רורב ףתושמ הנכמ אלל התייה ,םישורג וא
 שוגפלו בשחמל הליל לכ ץורל ,רבסומ יתלבה ,ךרוצה
 .ה'רבחה תא

 'מוקמה ל'חחממה
 .דאמ טושפ הז ,תיטרפ החישל תיתצובק החישמ רובעל
 .ליחתמ הז זאו החישל והשימ םינימזמ טושפ
 ?המכ תב ?הפיאמ ?ימוקמה ליחתמה ליחתמ ךיאו
 .?תשרב תשפחמ תא המ זא ?תקסוע המב ?האושנ
 ,תמאה לע תודוהל .?וזכ הלחתהמ עיגהל רשפא ןאלו
 ירוחאמש םיישממה םייחה לע תויודע ףוסאל השק תצק
 יתלב תובייחתהו םירדנו תועובש תחת ףוסבל .ךסמה
 .םירופיס המכ יתפסא ,םיהזמ םיטרפ ריגסהל אלש תרזוח
 !אל שממ - תומשה .ןיטולחל םייתימא םירופסה לכ
 עוצקמ תלעבו האושנ ,םיעברא תב האנ השיא ,לכימ
 ולהנתה הייח ,זא דע .ןמזמ תשרה תא התליג ,דבוכמ

 א
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 םיבשחמה שיא םע תרשואמ

 ...רתוי וא תוחפ תוחונמ ימ לע
 הארנכ .הל ויה אל םלועמ ןיאושינל ץוחמ םינמור
 ,רבכנ יעוצקמ דמעמ תלעבו דאמ האנ התויה ללגבש
 : תא םיאוה אל תשרב ."התיא ליחתהל" וששח םישנא

 ..הירבדכ "חושקה טבמה" רסוח יכ תור השיגרה ,רשק לש הנש רחאל .וייח תבהא = = < 2

 הרגשמ הייח וכפה ,תשרה יבחרב טטו'צל הלחה זאמ

 תונעיהל הלחה איה .חטשה ינפל תחתמ הדעסל ,תינגרוב
 .תשרל ץוחמ שגפיהל םירבג תנמזהל
 תויהל ךפהש ,האנ שיא ,הליג ןב רבג םע ןמור הל היה
 קחשנ ,הנשכ רחאל ."הטימל רבח" םג ךא תמא דידי
 םלועה יכ לכימ התליג זא .התוא שגרל קיספהו ןיינעה
 י"ט תשרב תרזוחמ המצע האצמ איה .תורגבתמל ךייש
 .םהלש םישולשה תונש תליחתב םיריעצ םירבג
 ינב לש ץרמו חותמ ירירש ףוג ומכ ןיאש תנעוט לכימ
 םה ?רתוי תוריעצ םישפחמ אל םה המלו .םישולשה
 םיעבראה תונב לש תוחיתפהו תולשבה יכ םינעוט
 .חותמ תוחפה רועה ןובשח לע וליפא ,עגר לכ םיווש
 .לכימ ךכ "...חכוותאש ינא ימו"

 םייחימאה םייחה
 םינש שמחכ ינפל הנמלאתה ,תועיסנ תנכוס ,המענ
 םינודעומ וא םירבח תועצמאב והשימ ריכהל התשקהו
 ,ןושיל תבה תא הביכשהש רחאל ,ברעב .םהינימל
 תועצמאב תויורכה - "םייתימאה םייחה" תא הלחה
 תשרב תוכשוממ תוחיש יכ תנעוט המענ .טנרטניאה
 השגפ איה ,ןוכנ ןוניס תושעל הל ורזע ,הלילה ךות לא
 ,דיחיהו דחאה תא הריכה רצק ןמז ךותו םירבג רפסמ
 םירוהו דחי םייח םה םויה .הדלי םע שורג אוהש
 .תקונית

 ,יהשימ וא ,והשימ םיאור םתא םא
 הז ,קהפמ הפו תומודא םייניע םע
 הלילב ויה םה .חוטב טעמכ
 ובש טנרטניאב םוקמה .טא'צב
 םלועבש רבד לכ לע םירבדמ
 .הניבל וניבש המ לע רקיעבו

 השורג ,יאמצע קסע תלעב םיבשחמ תשא איה תירש

 אל ,היישעה טהלו םיתעה קוצב איה םג .םיינשל םאו

 ,שדח רשק המצעל אוצמל התנפתה
 - הרדג ןיב קחרמה ,םירחאו הלאכ םיטוט'צ תובקעב
 םויכו ,רצקתה ,וירוגמ םוקמ הננערל ,הירוגמ םוקמ
 דחי וביחרה םה ,םיבשחמ שיא תרבחב תרשואמ איה

 .דחיב םייחו ,הלש קסעה תא
 תולובג אלל רוסמ ,תפומל החפשמ שיא ,45 ןב ,יתנ

 וידלי ינש לע עגושמו ולש תיטרפה הריירקה תשאל
 הדובעה .םייחב םישוגיר ול םירסח ?המ לבא ,םירגבתמה

 האלפנ הרבח תמאב השיאה .הניטורל הכפה לבא הבוט

 יעוצקמה ודמעמ .הז אל רבכ הז לבא ,וירבדכ ,םייחל
 שפחל וילע ושקה ותשא לש יעוצקמה הדמעמו
 ףצומ הדובעה םוקמ .תולבוקמה םיכרדב תואקתפרה

 ןיינעב םיקוחה לבא ,תואנו תוריעצ םישנב םנמא
 .תשרל ותוא וליבוה ,יוליגמ ששחהו תינימ הדרטה

 לכ אלל טטו'צלו םינושה םירתאב טטושל סנכנ אוה

 ידכ ךות לבא .תרדגומ הנווכ האש
 השיא ,ילחר תא ריכה ,םיטוטי'צ

 רחאל ,ןושל תפירחו האושנ ,46 תב
 יטוטי'צ הברה םעו הניש'אלל תוליל

 ,הרדגב הרידהו הרדחב תיבהמ ,שפנ

 תוחישל רובעל וטילחה םה

 תיבב רדחל קחרמה םשמו ,תוינופלט
 ךפה ןמורה .רתויב רצק היה ןולמ
 ,רבד לש ופוסבו רתויו רתוי טהולל

 יתנ טילחה ,םישדוח רפסמ רחאל

 עגופו תויגרנא ונממ לזוג רשקה יכ

 לע רתיו ןכלו החפשמה תומלשב
 רשקב אוה ,וירבדל .םישוגירה

 איהו הזה םויה דע ילחר םַע ינופלט

 .שפנ תדידיכ ודי לע תרדגומ

 םא ,בוצע אוהשכ יתשגפ יסוי תא

 םיקסע שיא אוה .בל רובש רמול אל
 העבראל האג באו יושנ ,דבוכמ \

 ולש החפשמה ייח .םירשכומ םיִדְלי = 35% +

 ,קוסע שיאו הרבחב "רכומ" ותויה .םמצע תא וצימ
 לע "לעננ" דאמ רהמ .תשרב רשק שפחל ותוא ליבוה
 .תובר אל םינשב ונממ הריעצה ,היונפ תיאנותיע תור

 תא אצמש השוחת םע תולובג תרסח הבהאל ףחסנ יסוי

 ,יושנ אוהו היונפ איהש הדבועה ,םיסחיב היירטמיסה

 ץימחה יכ שח יסוי .רשקה תא הקתינ איהו הל העירפמ -

 .וייח תבהא תא
 וירבדלו ומצע םע יח קוור 35 ןב יחצנ טנדוטס ןבואר
 םלש םלוע וינפב החתפ תשרה .עובק רשקל לגוסמ אל
 .תוביוחמ תושפחמ אלש תואושנ תורגוב םישנ לש
 שי ךכו .רשקה לע הלקמ ,ולשמ הריד ול שיש הדבועה
 תויפיצ אללו תויטרפ לע הרימש םע םיאלפנ ןימ ייח ול
 ,םידדצה ינש דצמ רשקב תועיבקל
 :תוסנל הצורש ימל
 שש .10] 60/0

 \ע ועו טו

 ועו.

 שעות 1

 םיינפואל שולג

 צעצעשע.סחהוחו.60.ו|
 ! לארשיב םינטואה יבכודל ןיזגמ
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 | ו וורו
: ] | 

= 
 | לרגהו יונמ םותח |

 קפוד דמ ןועש "*
 ' טדידא תיבע הלועמ

 ,5349 ריחמה

 תא א
 ןיינע איה ירלולס ןופלטב טנרטניאב השילג

 השילגה תייווח יכ ,יתייעב יד םג ךא ,שדח

 ,רישכמה תולבגמו ךסמה לדוג ללגב תמגפנ

 ססובמה ןורתפ שי תיאקירמאה 1181. תרבחל

 ,ילוה יוהיז לש היגולונכטה לע

 רשא הנכות לש סופיטבא הגיצה הרבחה

 ול ןתונו ךלש ןופלטל רבדמ התא .התועצמאב

 תא יל ארקה" וא "ראוד ארק" ,ומכ ,תודוקפ

 רישכמהו ,".... רתאל סנכה" וא "ןוטסובב תיזחתה

 לוקב שופיחהמ ולבקתהש םינכתה תא ךל אירקמ

 ,ליבקמב ,תלבקתמ היצמרופניאה ,ישנ ישונא

 .ךסמה לע םג
 ול ןיא ןיידע ,הנשה ףוסב קוושי שדחה רצומה

 תא התפי רשא ףתוש תשפחמ הרבחהו םש

 ןיב תויהל יופצ ריחמה .םיאתמה רישכמה

 ,רלוה 0

 בועחוממ בבר
 ,ךלש בכרב בשחמ תכרעמ לע םלוח התא
 רשפאת ,ירלולסה ןופלטה ,ואירטסה לע טולשתש
 קיספת ?טווינ תכרעמ לש הלעפהו תשדב השילג
 .ןאכ רבכ הז ,םולחל
 \גפו60ת תיבמ 10₪5-ה תכרעמ

 תברקב תמקוממ ,\טזסתב01/6 5

 עצוממ לדוגמ םייתש יפ הלדוגו םינועשה חול
 תכרעמ לש
 ואירטס
 .בכרל

 לוכי גהנה |"
 סנכיהל
 התרזעב|י

 טנהטניאל 5-2 ₪5 8
 יאשונב עדימ לבקלו ,דבלב ולוק תועצמאב
 .דועו ינורטקלא ראוד ,ריוא גזמ ,טרופס ,העונת
 שולגנש ידכב התנבנ אל תכרעמה ,תוריהז לבא
 ..תינמז וב גהננו

 וףווח "ג
, 0 | 5 / ₪ 

 רפסכ רשאמ רתוי ךתוא שמשי טולייפ םלאפה

 המלצמ לע הזירכה קאדוק תדנח .ןמויו םינופלט
 תרבחתמה ,קג1תג וא -ה ,הריעז תילטיגיד
 יכסמב תשמתשמו טולייפ םלאפ יבשחמל

 ירחאו ינפל ,תונומתה תגצהל ךסמכ ןובשחמה
 טמרופב תונומתה תא תרמוש המלצמה .םוליצה
 יתיבה בשחמל ריבעהל ןתינש ,8א1: וא 0
 .תוגצמ וא םיכמסמב בלשלו
 ינוימ לחה רכמת איהו םרג 45-כ המלצמה לקשמ
 .5179 לש ריחמב ,בורקה
 עצעטע.א008% .60זר

 ו

 ..ודחאתה םלועה לכ 'טלש
 ירזיבא לש ביהרמ ףסוא שי תיבב ךלצא םג םא
 טלשה רותיאב רקיעב קוסע התאו ,קוחר טלש
 חמשת ,ליעפהל הצור התאש רישכמל םיאתמה
 תיבמ  ,"'ג66 (סהוע0]" םשב רצומש תעדל
 ךל רשפאמ רצומה ,113ו1הח/.ה3700ה
 םירישכמה לכ תא ,דחא טלש ךרד ,ליעפהל
 .םידרפנ םיטלש 15 תרזעב הכ דע תלעפהש
 ידכב ךלש בשחמל "דיגאט 00001101" תא "בח

 תברקב ךניא רשאכ .ויתונוכת תא תנכתל
 תעימשל היזיוולטב הייפצמ רובעל לכות ,בשחמה
 ,טלשה לש ךסמה יבג לע הלק הציחל י"ע קסיד



 ו

 ב

 ידצל ל"וחל ועפיח לא
 ליחתהש המ .תואנהו םייוליב ,םיפויכ ולוכש רתא

 ?ה'ח שנ ךולמ חצלבמה םאה
 ןיידע סנ ךולב תצלפמה םאה ?םירואזונידה תא גרה למ

 ודוהל ךרדה
 ,שדח לטרופ

 ו ווא

 ו
%8 832000 | 

 םאתומה לגרס רוחבל ךל תרשפאמ 5 ררולפסקא השעמל אוהש | טבמ תדוקנמ ,ןירותסמל ןואיזומה רתאב ולא תולאשל 0 לש לגרסה | 0 שי ,תילגנאה הפשב תובושת אוצמל לכות ,ךתוא דירטמש המ הז םא ?היח רתאל םג ךפה ,"!וחו6 סט" םשב ירלופופ ןיזגמב ישיא לגרש רחב

 ,תוכורעת ,םיעפומ ,תודעסמ :יוליבל תוצלמה ובו
 תולודג םירע 31-ב ,דועו תוינק ,םירויס ,ןולמ יתב
 ,םלועב

 ועסית לא .עוסנל קשח תושועש תונומת םג רתאב
 .רתאב ורקבתש ינפל ל"וחל
 עא .11 60.00

 בוק ןכ לדוגה
 המ לכ םסרפמה רתא והז ...לודג רתא לע ןטק עטק
 .ירבגה ןימה רביא לדוג :לע תעדל הצור התאש
 ןיב רשקה תא ,תונומתו םיפרג ללוכ ,טרפמ רקחמה
 אוה .דועו הבוג ,ליג ,תינימ הייטנ ,עזגל דםיאה לדוג
 ,ולומינש ולאל םייוג ןיב םילדבהל סחייתמ וליפא
 קודבל (תניינעתמ וא) ןיינעתמש ימ לכוי הז רתאב
 םישוכה לש ןימה דביא לדוגל עגונב הדגאה םא וליפא
 .הנוכנ איה
 ."..הנוז ןב רתא" :ינור רמוא ךיא
 עשר .ססתת60 0.60 610167650.

 ילאוטריו ןואיזומ אוה ומצע רתאה ."תיעדמ"כ תרדגומה
 רקבלו טטושל לכות .יעבט לעו ןירותסמ לש תועפותל
 םירבד םידובא תומלוע ,םימ"בע :יאשונב תוכורעתב
 תכורעת ,...םייח ןיידעו ןכתיו םיתמ תויהל םירומאש
 םייוסינ תועצמאב םלועה תא רוקחל לכות ,םירואזוניד
 .דועו תיבב עצבל ןתינש
 התאשכ יפרוח הרעס לילב רתאל סנכיהל ץלמומ אל
 ...יתיבב דבל
 עצי .טת תרט5פ6וו תר סי

 ..'תוא םלצ
 שורדה עדימה לכ ?תילטיגיד המלצמל רובעל הצור
 ,השיכר ינפל תוצע רתאב .תידנעב ,הז רתאב אצמנ ךל
 רודמ ,םוליצ אשונב תובתכ ,םלועהמו ץראהמ תושדח
 .םיילטיגיד םימוליצ לש ביהדמ ףסואו םירכומ-םינוק
| 

 | \'אלש
 :ר ךל

 יכ ס מ

 .םייביצ

 -ב הש'גפ הסו

 :ודוהל .ךירהמ
 ישומיש לטרופה
 םילייטמל רקיעב
 וב שי -םילארשי
 ,םימורופ ,הנידמל םירושקה םירתא יפלאל םירושיק
 תונח ,םיקחשמ ,םילייטמל םיפיט,תוימוקמ תושדח
 .דועו ינורטקלא ראוד יתוריש ,תינורטקלא
 וצופה. 60

 ןובוק ןח
 רתא" ,אל ךיא ,יורקה דחוימ רתאב ?תוחנה בהוא
 החנה ינופוק םניחב סיפדהל לכות ,"םינופוקה
 ,ליעפ שפונ ,תודעסמ :םימוחת לש בחר ןווגמב
 םיעונפוא ,הקיטפוא ,םיעוריאו תונותח ,םירמיצ
 ךמצעל סיפדמ ,הדכחהו םוחתה תא רחוב התא .דועו
 .החנה .לבקמו תונחל שגינ ,תספדמב ןופוק
 ו

 םימעבל םה םיבונ
 ,טנרטניאב םירתא בוציעל הרבח .רתא לש יפוי
 ךל ןיא םא םג .המיהדמה התלוכרמ תא הגיצמה
 ,וזה הרבחה יתורשב שמתשהלג רתא םיקהל הנווכ
 הקיפרגהמ תונהלו רתאב ץיצהל דאמ יאדכ
 תפלחתמה תומיהדמ ףונ תנומת רתאב .תויתריציהו
 תציחלב םירגסנו םיחתפנש תונולח ,תונועה פ"ע
 .דועו םישדח םיפונ םילגמו רבכע

 עו .תבה11ע011.001

 יריב

 .תישיא ךל
 ןכות יקפסמ וללה תופסותה תא רוחבל לכות
 ,\וטאה ,!צטוצ \סזא ךוחוט ,6אא :ומכ,םינוש
 :האבה תבותכב םגו
 רוקו ונוסח 60176 ס1ת/ 10 סא 5/1130 טס

 ךזמה חא ל'דגהל
 ךסמב הדובע לש בצממ תוריהמב רובעל הצור
 ?אלמ לדוגב ךסמל ליגר לדוגב
 ₪11 לע ץחל םילדגה ינש ןיב רובעל ידכב

 חיב רחא רוחבל =
 ?תיבה ףדל ךלש ףדעומה רתאה תא ךופהל ךנוצדב
 1חוטזתטו 0קוגסח <--'10018" שקה :5 ררולפסקאב
 רתאה תבותכ תא סנכה "06ה0141" תחת <-
 ₪96 0טחשה| <-  ףדעומה
 קזס[06ה066 <- 1 א!טחט 4.7:  פייקסטנב
 דצמ הדשב ףדעומה רתאה תבותכ תא סנכה+-
 086 (0טחשהו 886" לע שקה -- ןימי

 םייודהל דחא "ד קר
 - ?טנרטניא רתא לש דחא ףד קר סיפדהל הצור
 .0. ןיידע שיקת לא ."הספדה"ל סנכיהו דומע רחב
 "...מ" הדשב 1 שקה -- 8808 18610 לע-שקה
 0% שקה- "...דע"ו
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 ב הנומת תוכיא לע רשפתהל ןכומ אל התאו ךל הבושח םייניעה תואירב םא

 ,םייביעה תא ךל םיקנפמ טושפ אפו יכסמ .ךיתושירד לכ תא וקפסי אפו יִכְסמ

 0 .רחא ךסמ םושב םיאור אלש תוכיאבו תודחב הרורבו היקנ הנומת ם

 5 .םיחוטש םיכסמו 21" ,19" ,17" ,15" :םימגדה תא תללוכ גסו יכסמ 6
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 תדבח תא תילארשיה סקודמא תרבח השכר עובש ינפל
 ,תוינמב רלוד דראילימ לש הקסיעב ,תידנקה טקלוס
 .תילארשי הדמח םעפ יא העציבש תוקסיעב הלודגה איהש
 טנרטניאב אבה ףירחה קבאמה אצמנ וז הקסיע ירוחאמ
 טפייקסטנל טפוסורקימ ןיב ,הארנה לככ ,להנתי אל
 להנתי אבה קבאמה .ןייל ןוא הקירמא םע אל וליפאו
 וקבאיש תורחא תורבחל יארשאה יסיטרכ תורבח ןיב
 עצבתש תוינקה ןמ ךלש ףסכה תא תובגל תוכזה לע
 .תשרב
 ?רבודמ םצעב המ לע
 ,תשרב תוינקב תיטננימודהו תיעבטה םולשתה תרוצ
 ונלוכ .יארשא יסיטרכ תועצמאב תעצבתמה וז איה
 ,תוינופלט תושיכרב ,תויונחב .םהב שמתשהל םיליגר
 םיקפסלו תורבחל .םירחא םימולשת לש עוציבב וא
 דסמתהש םיסחי ,יארשאה תורבח םע םיקודה םיסחי
 לכ רובע חונל ןורתפה תא ךפוהש המ ,םינשה םע
 תואיצמה הנתשת קוחר אלה דיתעבש המדנ לבא ,םידדצה
 .וזה
 -ל 2% ןיב יארשאה תודנחל םימלשמ םיקפסהו תודבחה
 ,ףסכ הברה הזו ,הקסע לכמ %
 רלוד ןוילירט 3 -ב דמאנ טנרטניאב ללוכה רחסה ףקיה
 ,ןכל ,ועיגי יארשאה יסיטרכ תודבח לש תולמעה .הנשל
 שולש ךותו ,רלוד דראילימ 60-100 לש לדוג רדסל
 ,אופא ,אלפ ןיא .10 יפ- לודגל רחסה ףקיה יופצ םינש
 לע קבאמל םיבר םימרוג םיכרענ םיעלקה ירוחאמש
 .הזה ףסכה
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 ו 3.2000 |

 וע ףשכה לע ברקה
 ברקל תוכרענ ,סקודמא ןהיניב ,תוילארשיו ל"ניב קנע תורבח
 תשרב השיכרל תולמעכ םלשנש םידראילימ תורשע לע

 תועצמאב םולשתה :איה תוביטנרטלאה תחא
 טנרטניאל תויורשקתהה רקיע .ןופלטה תרבח
 יווק תועצמאב תושענ ,ונלצא םגו ,םלועב
 םיבויחה תא סינכהל אל עודמ ,ךכ םא .ןופלטה
 תורבח ,ןכאו .?ןופלטה ןובשחל תושיכרה ןיגב
 תילארשיה "קזב" תרבח םגו םלועב ןופלט
 ןופלטה ןובשחב שמתשהל תורשפאה תא תונחוב
 .תשרב תושיכרל םולשת יעצמאכ
 .םילבכה תורבח םג תואצמנ המוד .דמעמב
 םימולשת עוציב לע בושחל ןתינ ליבקמב
 םיתוריש תוקפסמה תורחא תורבח תועצמאב
 ,םיקנבה וא ,םימה ,למשחה תודסח ומכ :תיב לכל
 םג הארנכש תורחת חתפתהל היופצ יכ הארנ
 .תולמעה תולע תא ליזות
 תירלולסה הינופלטה לא טנרטניאה תרידח"
 ,גרבנפייל ןורי ןעוט "וז היעב רותפל היושע
 ןופלטה ירישכמ" טפוסרופב טנרטניא םוחת להנמ
 ,טנרטניא ייונימו םיבשחממ הברהב םיצופנ םידיינה
 רחאמ .םיבר הייסולכוא יחלפל הרידח םירשפאמ ךכבו
 ידי לע םידסבוסמ ףאו םירקי םניא םירישכמהו
 תוכומנ תוימונוקא ויצוס תובכש םגש ירה ,םיליעפמה
 םיתוריש קידצהל ךכבו היגולונכטב שמתשהל תולוכי
 צ.טנרטניאב תואקנב יתוריש ןוגכ
 ןיאל הטושפ דיינה ןופלטה רישכמ לש ותלעפה"
 תלעפהב השקתמה הייסולכוא ,בשחמה לש וזמ רועיש
 ןופלט תיסחי תולקב תלעפתמ ,ןפדפדו ישיא בשחמ
 תרידח םע .הטושפ םיטירפת תססובמ תכרעמו דיינ
 השיג יעצמאל תירלולסה הידמה תכפוה \/4 -ה

 ו
 2000 תונולחל
 םניח גורדש לבק

 ?הז ןוכדע גישהל ךיא
 לש הכימתה ןוכדע תא דירוהל ןתינ
 2000 תונולחל הז
 0 טנרטניאה רתאמ

 דרשממ דחא םניח רוטילקת שקבל
 1892502-231-48+ יפוריאה יושירה

 רש וסש :

 .שאוא תואסרג 9-\

 וסז0501( םע קודה הלועפ ףותישב 6/\ הדבע ,2000 תונולח לש חותיפה ךרוא לכל
 תועצמאב ,יכ ךל עידוהל םיחמש ונא .ונלש םיליבומה תונורתפה רובע הכימת רשפאל
 תקפסמ רבכ \80564617 לש תמייקה הסרגה ,2000 תונולח רצומב הכימתה רוטילקת
 .שקבל קר אוה תושעל ךילעש לכ ...2000 תונולחל הכימת

 םניח 2000 תונולחב תכמותה 056/67 -ל גורדש תסריג שקב

 !הנכות לש השדח הסרג שוכרל ךרוצ ןיא

 :םניחב גרדשל לכות

 ה050ח/6/7 ןא \056ח/6/7 6.5 תסרג ךידיב שי םאש

 056067 וז \שוחססואפ אז לש םישדח םישמתשמ ₪

 ?2000 תונולחל \056ז6-ב שמתשהל ךל יאדכ עודמ
 .תכרעמ יבאשמ לש רתוי ליעי לוצינ תרשפאמה 2000 תונולח לש 328/[ הרוטקטיכרא לוצינ
 .505 יסיטרכו תשר יסיטרכ :ןוגכ םינקתה רובע קוחרמ תכרעמ תרוצת תרדגה תלוכי
 .ןוסחאה ינקתהל עדימה תרבעה ךילהת רובע תכרעמה ןורכיזב שומיש ךות רתוי םיריהמ םיעוציב
 ווג ,3.1 תונולח ,9א תונולח ,אז תונולח רובע סופחו אָחֶסחו תועצמאב תבחרנ הכימת

 .דויצה תרוצת תרדגהל 2000 תונולח לש חּוטָס 8ח6 ₪8ץ תונוכת לוצינ ךות ,לק הבחרה רשוכ
 ןק שסז וססז 0ח9חח81-ו 505 יכרעמב הכימת ללוכ ,=וססז 6חחחפ| תיגולונכטב תבחרנ הכימת

 03-9234848 :קסמוק< :םישרומ םיציפמ
 03-5630560 :טפוטללמ < 03-7658686 :תרושקת טנבא| <,

- % 

 ידכ \ו

 הנכות ןוכדע םשייל קר ךילע ,6.6א וז \'ץוחטסוופ וז
 .2000 תונולחב הכימת רשפאל ידכ טושפ

 םימשיימו םינוק םהש הנכותה תא םיניקתמ טושפ

 ןוכדע .ךירצ םא 2000 תונולחב הכימתה ןוכדע תא

 .םניח אוה הז

 רלוד דראילימ העיקשה סקודמא

7 

 48482 :םוליצ

 .טנרטניאל חונו לק
 שורדת אל ירלולס רישכמ ךרד עצבתת רשא השיכר
 ןפואב בייחת אלא ,יארשא סיטרכ רפסמ תדלקה
 רבדהש ןבומכ .ומצע ןופלטה לעב ןובשח תא יטמוטוא
 ."המצע בר ילכל ןופלטה רישכמ תא ךופהי
 קפסל םלשל איהו ,תפסונ תורשפא ףיסומ גרבנפייל
 ידי לע ביוחתו תשרב שוכרת התא" :ומצע טנרטניאה
 רפסמ תא קפסל שרדיתש ילבמ ךלש טנרטניאה קפס
 יקפסש תופצל שי דיתעב .רכומל ךלש יארשאה סיטרכ
 השילגה תרומת ףסכ תובגל וקיספי טנרטניאל תורישה
 ועצבתיש תושיכר לע תוילוש תולמע תובגל וליחתיו
 ,םתסה ןמ ,םלושת תילושה הלמעה .טנרטניאה יבג לע
 תא ריתות ךכבו ,םיתורישהו םירצומה ירכומ ידי לע
 ץירמת הווהיש ,םניח השילג תוריש םע םישמתשמה
 םייונמה להק תא לידגהלו ףרטצהל םישדח םישלוגל
 ."תשרב
 .תורחא תורבחו סקודמא תסנכנ קוידב הפו
 םניאש םיעצמאב םימולשתה תא רשפאל תנמ לע
 ויהיש תומכחותמ תונכותב ךרוצ שי ,יארשא יסיטרכ
 ,הריהמ הרוצב םיבויח לש לודג רפסמ עצבל תולגוסמ
 תולגוסמ תויהל תוכירצ הלא תוכרעמ .תקיודמו הליעי
 .ןייל-ןוא םימולשתב ךומתלו 6-זה1 ב תונובשח חולשל
 .תובר תורבחל תויונמדזה ןולח ןאכ חתפנ ,רמולכ
 תותשרב בויחה תונכות קוש תא הליבומש ,סקודמא
 קושמ לודג קלח סוגנל תנווכתמ ,תוליגר תוינופלט
 תותיפב תוקסוע ,התומכ .היתורוד לכ לע תשרב םיבויחה
 ,1או5 ,8ש5 ,טפוסרופ :ןהניב ,תורחא תורבח םג הז
 ףסכ הברהב רבודמ . /אח0סזפסח 60ח5]ווחק -ו 1[

 .וזז המחלמה לע עמשנ דועש קפס ןיאו

 ,םהלש רעשה
 עדימל םירושיק קפסל ךירצ הסינכ ףד
 מה תא איבהל םיכירצ םירחא םירושיק
 | ןומא תריציל חתפמה אוה תוחוקל
 ריצי אוה ,רתאה רעשב רבכ ,תוחוקלה
 * .רומעל רושיקה םג רצוי המוד טקפא
 מדקה ףדהש חוכשל רוסא ךא .תויונפ
 ה ףד .ןפדפדה ןולהל הלש

 ,טסומ ןרואל
 ל"כנמל הנשמ
 ר"ויו םוקלס
 םימסרפמה דוגא
 ,לארשיב

 רואנג יבא תאמ

 -םירבדמ םירחתמה
 םישוע ונחנא

 הזיא ,ףירחמו ךלוה ירלולסה קושב קבאמה 8

 ?וישכע ףולשל םוקלס תדמוע ףלק
 קחשמ הניא ירלולסה קושב תורחתה :טסומ

 םוקלס ,םיפלק תפילשב הב םיחצנמ אלו םיפלק

 היגטרטסא תוכזב וזה תורחתב תחצנמ
 תוכיא תחבשה ,רצומב העקשה לע תססבתמש
 רתויב תמלתשמה הרומתה תחטבהו ,תורישה
 .חוקלל
 לע םוקלס לש היגטרטסאה הססבתה רבעב 6
 וישכע עיצהל םכל שי המ ,םלועב ךומנה ריחמה
 ?תורישה תויקפס תשולש ןיב טבלתמש ימל
 קרו ךא ותטלחה תא לקוש וניא חוקלה :טסומ
 תבכרומש הליבחב ןינועמ חוקלה .ריחמל םאתהב
 הליבחה .תורישה תוכיאו םיתוריש לס ,רישכממ
 .חצנמה בולישה תא הווהמ םוקלס לש
 םירחתמה םג םירמוא הז תא לבא... 6
 םילוכיש םידיחיה ונחנא לבא ילוא :טסומ
 םיילטיגיד םינופלט קרש ,םיתוריש עיצהל

 ונייה .תוחוקל יצחו ןוילימל ,עיצהל םילוכי =
 "טסקט םוקלס" יתוריש ועיצהש םינושארה
 שומישה חפנ .טנרטניאל תוירושיקה תא ונחתיפו
 םותבו תורידא תולפכמב לדג טסקטה יתורשב
 ,תילוקה תרושקתל הוותשי ,תורופס םינש
 םירבדמ רבכ םכלש םירחתמה ,םויכ לבא 8
 ..םינוינק לע
 רבכ ונחנא לבא םירבדמ םה ילוא םה :טסומ
 ,1010 תיבכוכ .ירלולסה ןוינקה תא םיליעפמ
 זרכמה" תדבחו "תרושקת א"ית" ידי לע םקוהש
 ללכה ןמ םיאצוי םיליד עיצמ ,"הנידמה לש
 גתומ ונקשה ףא הלא םימיב ,םוקלס ישמתשמל
 ישמתשמ תא סינכמש ,"םוקלס ייא" ,שדח
 .ןכותה םלועל םוקלסה
 המ זא ,םימסרפמה דוגא ר"וי ירה התאו 6
 ...ירלולסב םוסרפ םע
 תועצמאב םסרפל ןוכנש םינימאמ ונחנא :טסומ
 חוקלה תמכסהב קרו ךא ירלולסה ןופלטה
 | לאוש רבכ התא םא לבא .ותריחבבש םיאשונבו
 תימוסרפו תיקוויש הידמ ןאכ שיש ירה ,יתוא
 ינייכז לש לופונומה תשלחהב רוזעתש תינשדח
 .2 ץורע

 הנק' אל םג אוה שגב' אל חוקלה םא
 תוילאוטריוה תויונחה לש תותיזחה. לבא ,ןוינקב תויונחהמ םתוהמב םנמא םינוש טנרטניאב רחסמ ירתא
 .תיכוכזו ןוטבמ תויושעה תולודגה תויונחה לש הווארה תונולחל המוד דיקפת תואלממ
 הפוקל ועיגי אל םה ,ובובל םיצור םה המכו תוחוקלל שי ףסכ המכ הנשמ אל ;לזרב ללכ שי םירקמה ינשב
 טושפ ,לק הסינכ רעש בצעל בייח ליעי ילאוטריו תוריכמ רתא ךכיפל .הסינכב רבכ ךרדה תא ודבאי םה םא
 ,םילבלבמ םירסמבו תודבכ תונומתב סומע חרכהב אלו ליעיו
 ,םירצומ לש תוירוגטק םע תומישר גיצהל יוצר רתאה רעשבש םירמוא םינורטקלא רחסמ ירתאל םיחמומ
 \ תויהל תבייח וז המישר .םתוא םיניינעמש םירצומל תוריהמב עיגהל ידכ ץוחלל םישמתשמה םילוכי ןהילעש
 | ,ידמ הלודג אל ךא ,םשקובמ תא אוצמל תוחוקלל רשפאל ידכ (תוירוגטק עשת דע עברא) הלודג קיפסמ
 | ומ ענמיהל ! םירתאה בור ךא ,תחלצומ איה ,רצומה ףדל תורישי עיגהל ינש ,םירצומה לש תונומת שולש דע םייתש לש תפסות םג .םתוא לבלבל אל ידכ
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